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WSTĘP 

Program 500 plus działa ponad rok. Do sierpnia 2017 r. do kieszeni Polaków trafiło ponad 

30 mld zł z tytułu świadczenia wychowawczego. Nasz raport analizuje działanie programu 

oraz pokazuje jego silne i słaby strony.  

 

Po wprowadzeniu 500 plus pojawiły się zjawiska pozytywne, jak wzrost poziomu życia 

rodzin z dziećmi połączony z radykalnym spadkiem ubóstwa tych rodzin, czyli znaczące 

podwyższenie jakości życia dzieci czy symptomy wyższej liczby urodzeń. Z drugiej strony są 

także sygnały pokazujące możliwe negatywne skutki, jak zmniejszanie chęci do pracy 

u części rodziców czy sztuczne lub faktyczne zaniżanie dochodu po to, by otrzymać 

świadczenia na pierwsze dziecko. Osobną sprawą są koszty. Program jest skuteczny, bo jest 

bardzo kosztowny. Te plusy i minusy to natura każdego programu rządowego, a zwłaszcza 

tak dużego. W każdym mamy beneficjentów i nadzorców, którzy dystrybuują środki oraz 

tych, którzy płacą. Ci pierwsi to blisko 10 milionowa grupa rodziców i ich dzieci, drudzy to 

grupa parlamentarzystów, urzędników ministerialnych i samorządowych rozdzielających 

środki, wreszcie trzecia to wszyscy podatnicy. Biorąc po uwagę te trzy grupy i  nasze analizy 

można powiedzieć, że 500 plus jest programem skutecznym, stosunkowo tanim w obsłudze 

i odpornym na uznaniowość, ale drogim.  

 

500 plus na pewno będzie istniał przez kilka, jeśli nie kilkanaście, najbliższych lat. 

Wprowadzony przez Prawo i Sprawiedliwość w atmosferze krytyki, jako nierealistyczny 

finansowo, działa, co powoduje, że także inne liczące się ugrupowania deklarują, że nie 

zamierzają go znosić, w przypadku wygrania wyborów. Stąd pojawia się pytanie, czy można 

coś w nim jeszcze poprawić. Chodzi zwłaszcza o realizację jego trzeciego celu, czyli wzrostu 

dzietności Polek. Jak zachęcić większość rodzin do posiadania, co najmniej dwójki dzieci? 

 

Jeśli chodzi o demograficzną przyszłość Polski, sprawa - jak mówili starożytni Rzymianie - 

doszła do trzeciego szeregu. Pokazują to demograficzne prognozy GUS i Eurostatu. Ludność 

Polski będzie się zmniejszać, to niedowołane, ale skuteczny program pronatalistyczny może 

te tendencję osłabić.  

 

Nasz raport wskazuje możliwe korekty programu i podpowiada inne działania, które 

sprawią, że polityka prorodzinna okaże się w tym wymiarze skuteczna.  

SKRÓT REKOMENDACJI 

Rekomendacja: stabilizować 500 plus - beneficjenci programu powinni mieć pewność,  

że ewentualne polityczne czy gospodarcze zmiany nie wpłyną na jego likwidację lub istotne 

ograniczenie. Tylko wtedy będą go traktować, jako tzw. dochód permanentny, co może 

przełożyć się na dzietność.  
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Rekomendacja: obudowywać program rozwiązaniami ułatwiającymi godzenie opieki  
nad dziećmi z pracą - by uniknąć negatywnych efektów ubocznych programu,  
np. dezaktywizacji zawodowej, i zwiększyć jego pronatalistyczną skuteczność konieczne są 
programy komplementarne. Istotą ich powinno być zwiększenie dostępności opieki 
instytucjonalnej nad dziećmi do lat 3.  
 
Rekomendacja: minimalizować koszty innych świadczeń. Program 500 plus dubluje się  
z systemem świadczeń rodzinnych. Racjonale byłaby stopniowe wycofywanie się ze 
świadczeń rodzinnych lub zmniejszanie ich znaczenia.  
 
Rekomendacja: scenariusz awaryjny. Przygotować wariant na wypadek recesji,  
np. okrojenia wydatków na świadczenie wychowawcze w przypadku gospodarczego 
spowolnienia czy recesji, tak by nie odbywało się to na oślep, co zawsze jest złym doradcą. 
 
Rekomendacja: zastanowić się nad mechanizmem waloryzacji niezależnym od polityki. 
Chodzi o to, by uniknąć w latach wyborczych presji na rząd na podwyżki 500 plus, co może 
być dużym problemem dla finansów publicznych.   
 
Rekomendacja: zastanowić się czy powiązać udział w programie z pracą – takie 
rozwiązanie bezpośrednio eliminowałoby największe ryzyko związane z programem, czyli 
wzrost liczby osób porzucających pracę. Można to zrobić rozbudowując system ulg lub 
przez uzależnienie wypłaty od pracy przynajmniej jednego z rodziców lub chociaż 
aktywnego jej poszukiwania. 
 
Rekomendacja: dostroić 500 plus tak, by bardziej zachęcał do posiadania większej liczby 
dzieci – dobrym wyjściem byłoby różnicowanie wielkości świadczenia w zależności od 
liczby potomstwa od trzeciego dziecka. 
  
Rekomendacja: rozważyć korektę systemu zachęt podatkowych na dzieci – obecny system 
ulg w podatku PIT po zmianach sprzed kilku lat lepiej realizuje cel, czyli refinansuje część 
kosztów związanych z wychowaniem dzieci. Niemniej jednak zupełnie nie działa 
pronatalistycznie. Lepszym rozwiązaniem byłby tzw. iloraz rodzinny, który umożliwia 
wspólne rozliczanie PIT przez całe rodziny, a nie tylko małżonków. 
 
Rekomendacja: dodać zagranicznych rodziców. Świadczenie powinno być włączone  
w program polityki migracyjnej, jako jedna z zachęt do sprowadzania rodzin i trwałego 
zakotwiczenia imigrantów zarobkowych w Polsce.  
 
Rekomendacja: mieszkania dla 500 plus. Skuteczny program mieszkaniowy musi stać się 
uzupełnieniem świadczenia wychowawczego, bo brak tanich dostępnych mieszkań jest 
jedną z barier dla większej dzietności.   
 
Rekomendacja: bardziej przyjazny dla rodziny system edukacji. Nieustanne reformy, 
przeładowane programy, tryb nauki wymuszający dodatkowe zajęcia i korepetycje 
powoduje, że także edukacja dzieci jest też barierą dla dzietności.  
 
Rekomendacja: zachować prostotę obsługi programu. To jedna z największych zalet 
programu: system jest prosty, zrozumiały i relatywnie tani w porównaniu z innymi.  
 

http://www.wei.org.pl/


500 PLUS - JAK POPRAWIĆ, ŻEBY NIE ZEPSUĆ 

 

Wstęp 

 

 

 

Fundacja Warsaw Enterprise Institute 

office@wei.org.pl,  www.wei.org.pl   6 

Rekomendacja: nie wprowadzać górnego kryterium dochodowego. Taki postulat pojawia 
się, by zmniejszyć koszty świadczenia, ale efektem może być wzrost kosztów 
administracyjnych.  

JAK BYŁO Z POLITYKĄ RODZINNĄ PRZED 500 PLUS 

Spadek dzietności nie jest charakterystyczny tylko dla okresu transformacji gospodarczej. 

W powojennej historii Polski mieliśmy już raz taki spadek, krótko po powojennym baby 

boom. Dopiero pronatalistyczna polityka lat 70. spowodowała zmianę trendu, aż do 

kulminacyjnego 1983 r., gdy liczba urodzeń była najwyższa po II wojnie światowej. 
 

Od połowy lat 80. XX wieku liczba urodzeń jednak systematycznie maleje. Przemiany 

zapoczątkowane w 1989 r. jedynie wzmocniły ten trend. Polityka pronatalistyczna była 

zupełnie poza obszarem zainteresowania nowych władz, które w początkowej fazie 

transformacji skupiały się raczej na gaszeniu dużo groźniejszych pożarów. Priorytety  

w początkowej fazie transformacji jasno określił plan Balcerowicza z grudnia 1989 r.  

A konkretnie lista kilku ustaw, które w nadzwyczajnym trybie przyjmował wówczas Sejm. 

Celem numer jednej było zahamowanie szybko rosnącej inflacji. To zjawisko 

charakterystyczne dla całej dekady lat 80., ale po uwolnieniu cen żywności w 1988 r. 

przybrało na sile. Pod koniec 1989 r. ceny rosły o 500-600 proc. rok do roku. A początek 

1990 roku przyniósł wybuch hiperinflacji, gdzie ceny rosły dziesięciokrotnie.  
 

Do tego budżet był w fatalnej sytuacji, jego deficyt przekraczał grubo 10 proc. PKB. Kraj miał 

przy tym poważne problemy z obsługą długu zagranicznego (pod koniec 1989 r. jego wartość 

przekraczała 40 mld dolarów). Rząd negocjował z wierzycielami i Międzynarodowym 

Funduszem Walutowym warunki wsparcia, prezentując przy tym swój program, w którym 

walka z inflacją odgrywała najważniejszą rolę. Ale nie tylko: program zakładał też 

urynkowienie gospodarki, zwinięcie ochronnego parasola znad firm państwowych, 

urealnienie kosztów obsługi kredytów (również tych, które były już udzielone), wprowadzenie 

nowych podatków i cięcia w wydatkach. Antyinflacyjnie miały działać zwłaszcza podatki 

nałożone na płace (tzw. popiwek, czyli podatek od wzrostu wynagrodzeń). Odcięcie 

przedsiębiorstw od państwowych kroplówek w połączeniu z gwałtownym kosztem obsługi 

kredytów i obciążeń podatkowych sprawiło – niemal z dnia na dzień – zamknięcie wszystkich 

socjalnych programów, jakie te przedsiębiorstwa prowadziły. Bolesnym skutkiem ubocznym 

planu Balcerowicza był wysoki wzrost bezrobocia i duży spadek płacy realnej włącznie. 

Skokowo wzrosła też sfera ubóstwa. Pierwsze niepokojące sygnały wystąpiły już w 1990 r.  

Ale apogeum w pierwszej fazie transformacji przypadło na lata 1993-1994. Aż 40 proc. 

Polaków żyło wówczas poniżej minimum socjalnego.  
 

Na poziomie centralnym polityka prorodzinna właściwie nie istniała. Maciej Sobociński,  

w swojej analizie sporządzonej dla Biura Analiz Sejmowych, twierdzi, że ten pierwszy 

transformacyjny okres trwał aż do roku 19971. W tym okresie główną rolę, jego zdaniem, 

                                                           
1  Maciej Sobociński „Polska polityka rodzinna w latach 1989–2015. Próba podsumowania”, Infos nr 8(212), 28 kwietnia 

2016, Biuro Analiz Sejmowych, 
http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/2AB0624D8605F2E4C1257FA1002BE861/$file/Infos_212.pdf, dostęp 12.06.2017. 
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odgrywała nie polityka prorodzinna, a programy socjalne, nakierowane na walkę ze 

skutkami bezrobocia. Tymczasem dramatycznie spadała liczba dostępnych miejsc  

w żłobkach i przedszkolach, co dodatkowo obciążało rodziny i mogło zniechęcać je do 

posiadania dzieci. Rodziny znalazły się w pułapce: z jednej strony brakowało wsparcia 

instytucjonalnego, z drugiej - w warunkach wysokiego bezrobocia - narastała presja 

ekonomiczna, szczególnie na matki. Joanna Frątczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego 

podaje, że w 1988 r., spośród ogółu rodzących pracownic, po zakończeniu urlopu 

macierzyńskiego na urlop wychowawczy przeszło aż 83 proc. matek. W 1994 r. z urlopu 

wychowawczego skorzystało już tylko 61 proc.  matek2.  

 

Równolegle dostępność edukacji przed przedszkolnej (żłobki) i przedszkolnej była 

dramatycznie niska. Stan ten utrzymywał się niemal do momentu akcesji Polski do UE.  

Z danych OECD wynika, że jeszcze w 2005 r. zaledwie 28 proc. dzieci w wieku do 3 lat 

korzystało z przedszkoli lub żłobków. Na tle średniej OECD był to dramatyczny wynik  

(64 proc.), podobnie na tle średniej unijnej (73 proc.)3.  

 

Ale nie tylko powody ekonomiczne miały tu znaczenie. Janusz Balicki z Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego zwraca uwagę, że nowy model gospodarczy, zwłaszcza 

zmiany na rynku pracy, wymusił też dostosowania społeczne. Jak pisze, najważniejszą 

przyczyną odkładania decyzji o posiadaniu potomstwa była „konieczność inwestowania  

w siebie”, aby łatwiej znaleźć pracę4. Ale z drugiej strony rosły też aspiracje społeczne. 

Gospodarka rynkowa przyniosła wiele zagrożeń, ale również szans. Ludzie chcieli lepiej żyć  

i zgadzali się na zapłacenie ceny, jaką było większe obciążenie pracą. Rodzina i dzieci 

przesunęły się niżej na liście priorytetów. Model zachowań młodych ludzi znacząco się 

zmienił. Przede wszystkim przesunął się wiek wchodzenia w związek małżeński. Według 

danych GUS w 1990 roku prawie połowa mężczyzn zawierających małżeństwo nie 

przekroczyła 25 lat, a w 2013 roku – już tylko niespełna 17 proc. Wśród kobiet udział ten 

zmniejszył się z 73 proc. do 34 proc. W konsekwencji nastąpiło przesunięcie grupy wieku 

najczęstszego zawierania małżeństwa z 20-24 na 25-29 lat. Przy czym proces przesuwania 

wieku zawierania małżeństw przyspieszył po 2000 roku5. Jednocześnie zmianie uległa także 

struktura poziomu wykształcenia nowożeńców. W 2013 r. aż 47 proc. panien młodych miało 

wykształcenie wyższe (w 1990 r. – udział ten wynosił tylko 4 proc.). Wśród mężczyzn studia 

wyższe ukończyło ponad 33 proc. nowożeńców (wobec 5 proc. na początku lat 90.). 

Potwierdza to tezę, że „inwestowanie w siebie”, wymuszone zmianą modelu gospodarki na 

rynkową, przesunęło się na liście społecznych priorytetów przed zakładanie rodziny. 

                                                           
2  Joanna Frątczak „Kształt polityki społecznej wobec rodziny w dobie transformacji systemowej” opublikowano w „Rodzina 

w czasach szybkich przemian, Roczniki Socjologii Rodziny, XIII”, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2001, 
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4396/1/15_Joanna_Fratczak_Ksztalt_polityki_spolecznej_wobec_rod
ziny_w_dobie_177-183.pdf, dostęp 12.06.2017. 

3  „Education at a glance 2014”, OECD, http://www.oecd.org/poland/Poland-EAG2014-Country-Note.pdf, dostęp 
12.06.2017. 

4  Janusz Balicki „Uwarunkowania i skutki kryzysu demograficznego w Polsce” opublikowano w „Teologia i Moralność”, 
Tom 7, 2010, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/2161/1/ 
__www.teologiaimoralnosc.amu.edu_7_Balicki.pdf, dostęp 12.06.2017. 

5  „Małżeństwa i dzietność w Polsce”, Główny Urząd Statystyczny, styczeń 2016, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/ludnosc/ludnosc/malzenstwa-i-dzietnosc-w-polsce,23,1.html dostęp 12.06.2017. 
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Efekt? Spadek liczby urodzeń, rozpoczęty w połowie lat 80., wyraźnie przyspieszył w drugiej 

połowie lat 90. A w roku 2003 Polska wpadła w najgłębszą, po II wojnie światowej, depresję 

urodzeniową. Wskaźnik dzietności spadł do poziomu 1,222.  

 

Wykres 1. Współczynnik dzietności w Polsce w ostatnich latach 

 
Źródło: GUS.  

 

Według Sobocińskiego, pierwsze próby opracowania systemowego wsparcia dla rodzin, 

których celem byłoby zwiększanie dzietności, podjął rząd AWS-UW. Przejawem tego był 

program wydłużenia urlopów macierzyńskich z 16 do 20 tygodni w 2000 r. i 26 tygodni od 

2001 r. Następcy koalicji AWS-UW – czyli rządy SLD-PSL – wycofali się jednak z tego 

programu tłumacząc to napiętą sytuacją w finansach publicznych. Lewica miała inny 

pomysł na wspieranie rodzin. Rząd SLD-PSL uporządkował system świadczeń rodzinnych 

kierując główny strumień pomocy do rodzin w trudnej sytuacji materialnej i rodzin  

z dziećmi niepełnosprawnymi. Reforma weszła od 2004 r., ale nie zwiększyło to puli 

środków dostępnych w systemie, jedynie nieco inaczej je adresowano. 

 

Przełomem był rok 2005, kiedy to do władzy doszła koalicja PiS-Samoobrona-LPR. Rząd 

Kazimierza Marcinkiewicza uruchomił pierwszy w okresie transformacji powszechny 

dodatek z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe. Był to postulat zgłaszany w kampanii 

wyborczej przez LPR. Zasiłek był dla wszystkich rodzin, płatny jednorazowo i wynosił 

1000 zł. Trzeba przyznać, że rząd miał ułatwione zadanie – polska gospodarka w latach 

2005-2008 rozwijała się bardzo szybko, wykorzystując środki z UE, co znacząco zwiększało 

inwestycje. Poakcesyjna emigracja zmniejszyła podaż pracy w kraju, co przełożyło się na 

szybki wzrost plac. A ten z kolei na zwiększenie konsumpcji. W efekcie sytuacja w budżecie 

wyraźnie się poprawiła, bo wzrosły wpływy z podatków, co ułatwiało finansowanie tego 

typu programów. Z drugiej strony, emigracja pogłębiała negatywne tendencje 

demograficzne i kwestie rodziny oraz zwiększania dzietności właśnie wtedy na trwale 

przebiły się do debaty publicznej. To dawało rządowi mocny argument w politycznej 

dyskusji do uruchamiania kolejnych pomysłów. Na początku 2007 r. rząd przyjął Program 
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Wspierania Rodziny. Jednym z jego punktów było ustanowienie ulg w PIT na wychowanie 

dzieci i dalsze wydłużanie urlopów macierzyński. Decyzje o dłuższych urlopach podjęto 

zresztą już wcześniej, pod koniec 2006 r. Urlop przy pierwszym porodzie wydłużono  

z 16 do 18 tygodni, zaś przy następnym do 20 tygodni (a przy urodzeniu więcej niż jednego 

dziecka urlop miał trwać 28 tygodni). W 2007 wprowadzono natomiast ulgi w podatku 

dochodowym na wychowanie dzieci (w pierwszym roku funkcjonowania ulgi można było 

odliczyć 1145,08 zł). Nie był to jednak program powszechny i uniwersalny, bo wyłączone 

były z niego grupy społeczne nie podlegające opodatkowaniu (jak rolnicy).   

 

Ulga z czasem została zmodyfikowana, rząd PO-PSL w czasie swojej drugiej kadencji 

w 2013 r. ograniczył możliwość korzystania z niej zamożnym rodzinom z jednym dzieckiem, 

jednocześnie rozszerzając jej zakres dla rodzin wielodzietnych i uruchamiając coś w rodzaju 

kredytu podatkowego dla rodzin uzyskujących niskie dochody (ulgę można również odliczać 

od składek na ZUS).  

 

Wykres 2. Liczba urodzeń żywych w Polsce w tysiącach 

 

 
Źródło: GUS.  

 

Modyfikacja ulgi prorodzinnej w PIT nie była jedyną systemową zmianą we wsparciu 

rodzin, jakie wprowadzono w 2013. Był to czas, gdy dokonano całego szeregu zmian  

w systemie wsparcia rodzin (program został przyjęty przez rząd PO-PSL pod koniec 2012 r.). 

Przykład to „Przedszkole za złotówkę”, czyli systemowe dotowanie z budżetu opieki 

przedszkolnej. Każda godzina ponad pięciogodzinny pobyt w przedszkolu kosztuje złotówkę 

– różnicę do rzeczywistego kosztu dopłaca samorządom budżet. Od 2015 r. w programie 

mogą brać udział również przedszkola niepubliczne, w zamian otrzymują dotację  

w wysokości 100 proc. kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym (muszą 

jednak stosować takie same zasady jak przedszkola publiczne, np. w rekrutacji). W tej 

samej ustawie zapewniono również prawo wszystkim dzieciom czteroletnim do opieki 

przedszkolnej (od 1 września 2017 r. takie prawo zyskują również dzieci trzyletnie). Miejsca 

mają zapewnić samorządy.  
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W 2013 r. diametralnie zmienił się również system płatnych urlopów po urodzeniu dziecka. 

Urlop macierzyński wydłużono (20 tygodni urlopu podstawowego plus 6 tygodni 

dodatkowego przy jednym dziecku) i wprowadzono nową formułę, 26-tygodniowy urlop 

rodzicielski. Łącznie więc urlop po urodzeniu dziecka wydłużono do 52 tygodni. Zmieniono 

przy tym zasady dotyczące wysokości wynagrodzeń wypłacanych rodzicom w przypadku 

korzystania z urlopów. Od 2016 r. system rozbudowano o tzw. kosiniakowe – to dodatek  

w wysokości 1000 zł dla rodziców, którzy nie mogą skorzystać z urlopu rodzicielskiego (żeby 

móc to zrobić trzeba być ubezpieczonym). Wszyscy nieubezpieczeni rodzice, którym urodzi 

się dziecko - studenci, osoby bezrobotne, pracujące na umowach o dzieło – przez rok mają 

prawo do otrzymywania 1000 zł miesięcznie. Uprawnieni do kosiniakowego są także 

rolnicy. Dodatkowo do 1 tys. zł zostały podniesione wszystkie niższe od tej kwoty zasiłki 

macierzyńskie (np. dla matek, które pracowały wcześniej na pół etatu albo na zleceniach; 

system obejmuje też przedsiębiorców).  

 

Ostatnim akordem zmian w polityce prorodzinnej w tamtym okresie były modyfikacje  

w świadczeniach rodzinnych. Po pierwsze wprowadzono zasadę „złotówka za złotówkę”, 

czyli proporcjonalne obniżanie wielkości świadczenia wraz ze wzrostem dochodu ponad 

dopuszczalny limit. Jednocześnie zwiększono samą wielkość świadczeń. Podwyżka 

następowała w kilku etapach, ostatni to listopad 2017. 
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1. KONCEPCJA POWSZECHNEGO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO – 

GENEZA, ANALOGIE, WDROŻENIE 

GENEZA POMYSŁU   

Jeśli chodzi o autorstwo pomysłu świadczenia wychowawczego to, jak przypadku każdego 

sukcesu, ojców jest wielu. Jako jedna z pierwszych, o przekazywaniu rodzinom znacznych 

sum co miesiąc, mówiła Polska Jest Najważniejsza. W programie tej partii w 2011 roku 

zapisano propozycję co najmniej 400 zł na miesięcznie na każde dziecko. Pierwotnie cel ten 

partia chciała osiągnąć za pomocą systemu podatkowego wprowadzając rodzaj  

tzw.  ilorazu rodzinnego, czyli wspólnego rozliczania podatków nie tylko z małżonkiem, ale 

i dziećmi. Do tego PJN zaproponował 500 zł miesięcznie do ukończenia pierwszego roku 

życia dziecka. - Ale już w kampanii wyborczej pojawił się pomysł nie ilorazu a transferu – 

powiedział autorom Paweł Kowal, ówczesny szef partii.  
 

Polityka prorodzinna była na pewno najbardziej wyrazistym rysem PJN. Jak widać pojawiły się  

w niej dwa elementy przyszłego rozwiązania: skokowe zwiększenie pomocy dla rodzin i kwota  

500 zł w rocznym zasiłku na dopiero co urodzone dzieci. Zapewne pod wpływem nośności tego 

tematu nad podobnymi pomysłami zaczął później pracować PiS, który w 2011 roku w swoim 

programie dla rodzin proponował nie transfery a rozbudowę ulg, co więcej, który wówczas pomysły 

PJN krytykował. Jak twierdzą politycy PiS autorem pomysłu na 500 plus był Jarosław Kaczyński, 

który chciał, by Polacy dostali do ręki gotówkę, a polityka prorodzinna stała się dosłownie 

odczuwalna. - Nasze pomysły były dalece bardziej nieśmiałe niż obecny 500 plus. Wtedy 

prezes Jarosław Kaczyński, oglądając te nasze pomysły, powiedział: to jest za mało, to musi być 

mocniejsze działanie. I wtedy powiedział o takim świadczeniu, jakie dzisiaj mamy i o wysokości tego 

świadczenia, które rodziło olbrzymie skutki finansowe – opowiada o tym Elżbieta Rafalska6. 
 

Jak pisze „Fakt” natchnieniem miała być rozmowa lidera PiS z bogatym biznesmenem.  

– Rozmawiali o gospodarce, problemach biznesu, ale też o tym, co sprawia, że jego pracownicy 

czują się najbardziej docenieni – opowiada nam jeden z polityków PiS. Biznesmen,  

ku zaskoczeniu prezesa, nie miał wątpliwości: nie pochwały, prezenty czy dodatkowe urlopy. 

– Tylko żywa gotówka! Nic nie działa lepiej – usłyszał wówczas Jarosław Kaczyński od 

swojego gościa7. Jak zapewnia nas jeden z posłów PiS Kaczyński miał zaproponować na 

początku sumę 100 euro, jako okrągłą i robiącą wrażenie na większości elektoratu.  
 

Taki transfer miał uzasadnienie demograficzne. Jak pokazują różnego rodzaju badania, w tym 

najbardziej obszerne: „Diagnoza społeczna”, barierą dla dzietności w Polsce są głównie 

kwestie materialne. „Ale nie sensie obiektywnym (wysokości dochodów czy warunków 

mieszkalnych), lecz w sensie subiektywnym (rozbieżności z aspiracjami życiowymi: kolejne 

dziecko przy obecnym dochodzie ograniczy możliwość realizowania celów do których 

aspirujemy, a przy obecnej powierzchni mieszkalnej spowoduje zagęszczenie poziomu 

powyżej uznawanego przez nas za dopuszczalny)”8. 

                                                           
6  http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/553872,elzbieta-rafalska-500-plus-jaroslaw-kaczynski.html. 
7  http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/pomysl-500-plus-przyniosl-kaczynski-od-biznesmena/hfpe3y3. 
8  „Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków”. Diagnoza Społeczna 2013 raport tematyczny. Warszawa 

2014. 
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W wersji zbliżonej do dzisiejszej, pomysł na transfery do rodzin na dzieci pojawiał się  

w programie PiS w 2014 roku, tyle, że miał być finansowany ze środków Unii Europejskiej.  

„Nasze założenie minimum to 1200 euro rocznie na każde dziecko w przyszłej perspektywie 

budżetowej UE lub po korekcie obecnej. W efekcie każda rodzina otrzymywałaby przynajmniej 

100 euro na miesiąc, na każde wychowywane dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. 

Zakładamy też, że w Polsce różnicę do kwoty 500 złotych dopłacimy z budżetu państwa, tak aby 

kwota wypłacana rodzicom na wychowywane dziecko do 18 roku życia wynosiła odpowiednio: 

jedno dziecko 500 złotych, dwoje dzieci 1000 złotych, troje 1500 złotych itd.9”. Jak widać moment 

wejścia w życie programu nie był precyzyjnie określony, a dodatkowo zasiłek miał być 

przeznaczony na każde dziecko do 18 roku życia. Takie rozwiązanie kosztowałoby ponad 40 mld 

zł. Nie było mowy, by faktycznie dofinansowała je Unia Europejska. Dlatego w kampanii w 2015 

roku pojawiał się już okrojony pomysł proponujący takie zasady udzielania świadczenia, jakie 

później faktycznie weszły w życie. Czyli 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie,  

a w przypadku rodzin o dochodach do 800 zł na osobę także na pierwszego potomka. Była też 

tam propozycja wyższego kryterium 1200 zł na rodzinny z dziećmi niepełnosprawnymi.  

To pozwoliło znacząco zmniejszyć koszty rozwiązania. W kampanii pojawił się nawet projekt 

ustawy, który - po korektach - był potem podstawą obecnego rozwiązania. 

POLSKA NA TLE ZAGRANICY PRZED I PO 500 PLUS 

PiS wprowadzając świadczenie wychowawcze nie odkrywał Ameryki. Choć tego typu 
rozwiązanie było w Polsce zupełnie nowe, to jest rozwiązaniem dosyć powszechnym  
w Europie, mimo różnych wzorów polityki prorodzinnej.  
 

Wykres 3. Łączne wsparcie państwa (w EUR) – ulgi na dzieci i świadczenia rodzinne 
 
 

Źródło: Raport PWC „Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE”, listopad 2016.  
Dane uzyskane od zagranicznych spółek PwC. 

                                                           
9  „Program PiS 2014. 
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Wykres 4. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia małżeństwa/pary w poszczególnych 

państwach członkowskich UE (w EUR) w 2016 r. 

 
Źródło: Raport PWC „Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE”, listopad 2016.  
Dane uzyskane od zagranicznych spółek PwC. 

 
Wykres 5. Łączne wsparcie państwa w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia 
małżeństwa/pary (w %) 

 

 
Źródło: Raport PWC „Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE”, listopad 2016.  
Dane uzyskane od zagranicznych spółek PwC. 

 

http://www.wei.org.pl/


500 PLUS - JAK POPRAWIĆ, ŻEBY NIE ZEPSUĆ 

 

Koncepcja powszechnego świadczenia rodzicielskiego – geneza, analogie, wdrożenie 

 

 

 

Fundacja Warsaw Enterprise Institute 

office@wei.org.pl,  www.wei.org.pl   14 

Specjaliści od polityki społecznej dzielą politykę rodzinną w Europie na cztery zasadnicze 

modele i jeden przejściowy: liberalny, konserwatywny, socjaldemokratyczny i dodają 

czasami, jako trudno mieszczący się w tych kategoriach, model południowo-europejski  

i przejściowy środkowo-europejski. Jak zauważa Bożena Balcerzak Paradowska10, ten podział 

ustanowiono ze względu na podejście do trzech instytucji: rynku, państwa i rodziny.   

 

W modelu liberalnym uznaje się, że to rynek ma wiodącą rolę w stwarzaniu możliwości 

rozwoju rodzinie i eliminowaniu dla niej zagrożeń. W tym modelu rola państwa jest 

ograniczana, wsparcie często odbywa się przez system podatkowy, choć możliwe są też 

świadczenia społeczne. Ich poziom jest często niski i kierowany do rodzin o najniższych 

dochodach. - Temu rodzajowi polityki społecznej można przypisać model indywidualistycznej 

polityki rodzinnej, w którym zakłada się, że posiadanie dzieci jest prywatną sprawą rodziców 

- zauważa Bożena Balcerzak Paradowska11. W ten sposób kwalifikowany jest model irlandzki. 

Zasiłki macierzyńskie przysługują tam jedynie ubezpieczonym i mają dolny i górny limit. 

Sporym wsparciem dla rodzin jest zasiłek na wychowanie dzieci, który przysługuje na każde 

dziecko poniżej lat 16 lub poniżej lat 18, o ile uczy się w pełnym wymiarze godzinowym. 

Wynosi on 140 euro na dziecko, w przypadku dwójki pierwszych dzieci, a w przypadku 

trzeciego dziecka stawka wzrasta do 148 Euro, zaś na każde kolejne rodzice otrzymują  

160 euro. Oprócz tego rodzice o niewielkich dochodach mogą liczyć na dodatkowe 

świadczenie, którego wysokość jest zależna od ich dochodów i liczby posiadanych dzieci. 

Pułapem ograniczającym dostęp do niego jest tygodniowy dochód 506 euro na rodzinę  

z jednym dzieckiem, dla każdego kolejnego dziecka ten pułap jest wyższy.   

 

Model konserwatywny wspiera rodzinę poprzez regulacje i transfery ze strony państwa. 

Mamy w nim często do czynienia z dużymi transferami kierowanymi do rodzin bez względu 

na ich dochód, co jest uzupełniane systemem polityki społecznej uzależnionym od 

dochodu. System wsparcia rodziny, w tym modelu, ma na celu utrzymanie jej poziomu 

życia, także w sytuacji gdy matka nie jest aktywna zawodowo. Jako kraje sztandarowe  

w tym modelu wskazywane są Francja i Niemcy. Zwłaszcza ten pierwszy kraj przedstawiany 

jest jako realizujący z sukcesem politykę wsparcia rodziny i jej cel pronatalistyczny. Francja, 

należąca do krajów wydających najwięcej na te cele, oferuje rodzicom różne formy opieki 

nad dzieckiem umożliwiające rodzicom aktywność zawodową. To m.in. rozbudowana sieć 

żłobków i przedszkoli, nakaz pracy tych instytucji 12 godzin dziennie czy zapewniania przez 

nie opieki także podczas wakacji. Oprócz tego działają kluby porannej i wiecznej opieki dla 

maluchów czy też opcja, dofinansowana przez państwo, zatrudnienia niani. Rodzice  

co najmniej trójki dzieci mają możliwość, by jedno z nich zajęło się opieką nad nimi  

w domu, otrzymują wówczas dodatek w wysokości 800 euro. Oprócz tego rodzice  

o niższych dochodach mogą liczyć na becikowe. Francja ma rozbudowany system 

transferów dla rodzin, bez względu na dochód. Rodzicom z dwójką lub większą liczbą 

dzieci, niezależnie od osiąganego dochodu, przysługuje zasiłek na drugie wychowywane 

                                                           
10  Bożenna Balcerzak-Paradowska „Modele polityki rodzinnej – od zróżnicowań do konwergencji”, „Teoria i praktyka 

ubezpieczeń w Polsce”, maj-czerwic 2014 ZUS. 
11  Bożenna Balcerzak-Paradowska „Modele polityki rodzinnej – od zróżnicowań do konwergencji”, „Teoria i praktyka 

ubezpieczeń w Polsce”, maj-czerwic 2014 ZUS. 
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dziecko w wysokości 126,41 euro oraz na każde następne w wysokości 161,96 euro 

miesięcznie. Kwoty zasiłków ulegają podwyższeniu po osiągnięciu przez dzieci w wieku 11, 

14 i 16 lat. Do tego dochodzi korzystny system podatkowy oparty na tzw. ilorazie 

rodzinnym, powodujący spadek efektywnej stawki podatku w zależności od liczby dzieci.  

 

Z kolei w Niemczech istnieją trzy rodzaje zasiłków wynikających z posiadania dzieci: 

rodzicielski, na dziecko tzw. kindergeld i dodatek na dziecko. Pierwszy jest rodzajem 

płatnego urlopu wychowawczego, który można wziąć do ukończenia przez dziecko trzech 

lat. Jest wypłacany w tym okresie przez 12 miesięcy w wysokości 67 proc. ostatniej płacy, 

choć pracodawca może dorzucić się do 100 proc. Może być przedłużony do 14 miesięcy, 

jeśli korzystają z niego oboje rodzice przez co najmniej dwa miesiące12. Nie może być 

jednak wyższy niż 1800 euro miesięcznie. Z kolei zasiłek na dziecko otrzymuje każda 

rodzina bez względu na dochód, zasadniczo przysługuje do 18 roku życia dziecka,  

ale w przypadku studiów może być wydłużony nawet do 25 roku życia. Wynosi on  

w 2017 r. 192 euro na pierwsze i drugie dziecko, 198 euro na trzecie dziecko, 223 euro na 

każde kolejne dziecko. Dodatkowo rodziny  o niższych dochodach mogą liczyć na 

dodatkowe 149 euro na dziecko. Możliwy jest też dodatek 100 euro dla rodziców samotnie 

wychowujących dzieci.  

 

W Niemczech istnieją także ulgi podatkowe. Rodzicowi każdego dziecka w wieku do lat 18 

przysługuje ulga podatkowa w kwocie 2184 euro rocznie, w przypadku łącznego rozliczania 

się małżonków jest to 4368 euro na dziecko. Do tego dochodzi ulga na opiekę nad 

dzieckiem. Są jeszcze osobne odliczenia już na konkretne wydatki związane na z edukacją 

czy opieką nad dziećmi. Dlatego łącznie ulga może wynieść od 7 248 EUR za jedno  

do 36 240 EUR za piątkę dzieci13.  

 

Do tego w Niemczech funkcjonuje rozbudowany system opieki nad dziećmi. Jego 

organizacja należy do landów i samorządów. Dzieci mają zapewnioną opiekę żłobkową  

i przedszkolną. Według najnowszych danych z 2016 roku, dzieci poniżej trzech lat jest  

w żłobkach i przedszkolach 32 proc. Co ciekawe widać kolosalną różnicę między Niemcami 

zachodnimi a byłą NRD. W tych pierwszych, 28 proc. dzieci korzysta z takich form opieki, 

podczas gdy na wschodzie Niemiec jest ich ponad połowa14. Jeśli chodzi o opiekę 

przedszkolną to już w 2012 roku wskaźnik dzieci uczęszczających do przedszkoli w wieku 

między 3 a 5 lat przekroczył 93 proc.15. 

 

Z kolei model socjaldemokratyczny oznacza rozbudowę otoczenia instytucjonalnego 

rodziny i prowadzenie przez państwo polityki aktywizacji zawodowej rodziców. Oznacza to 

                                                           
12  “Maternity, paternity and parental leave:  Data related to  duration and compensation rates in the European Union” 

2015 Parlament Europejski,  s. 100. 
13  „Finansowe wsparcie rodzin: awans Polski do czołówki państw UE” Listopad 2016. PWC. 
14  „Kindertagesbetreuung regional 2016“ 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Soziales/KinderJugendhilfe/KindertagesbetreuungRegional5225
405167004.pdf;jsessionid=2A7006B794685A350D159A68B537523A.cae3?__blob=publicationFile. 

15  „Kindertagesbetreuung  in Deutschland 2012“, 
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressekonferenzen/2012/kindertagesbetreuung/begleitmaterial_PDF.
pdf?__blob=publicationFile. 
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silniejszy wpływ państwa na rodzinę niż w innych modelach. W praktyce przekłada się na 

rozbudowę systemu usług ze strony państwa dla rodziny, których celem jest godzenie ról 

rodzica i pracownika. Ten model promuje także politykę równościową płci, m.in. przez 

wymuszanie udziału ojców w wychowaniu dzieci. Tzn. w ramach całego urlopu 

rodzicielskiego każdy z rodziców ma cześć, którą może wykorzystać tylko on, inaczej urlop 

przepada. Za sztandarowy przykład takiego modelu uchodzi Szwecja. Urlop jest w nim 

faktycznie połączeniem urlopu rodzicielskiego z wychowawczym. Łącznie trwa aż 480 dni.  

Po dwa miesiące urlopu przypada osobno na matkę i ojca. Zgodnie z najnowszymi 

zmianami może być wykorzystany w części aż do 12 roku życia dziecka. Z podatku 

dochodowego zwolnione są zasiłki na dzieci. Można także odliczać od dochodu alimenty 

płacone przez byłego partnera. . Rodziny mogą otrzymać miesięczny zasiłek w wysokości 

około 110 euro na pierwsze dziecko i dodatkowe kwoty na kolejne. Rodzice o niewielkich 

dochodach mogą liczyć na wsparcie socjalne w wysokości niepełnych 20 euro za dzień. 

Istnieje także wsparcie dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Dodatkowo, do 

zeszłego roku, wszystkie leki wykupione dla dzieci do 18 roku życia są  bezpłatne16.  

W Szwecji istnieje rozbudowany system żłobków i przedszkoli.  
 

Inne modele wskazywane w opracowaniach to południowoeuropejski oraz środkowoeuropejski. 

„Model południowo-europejski cechuje silny familiaryzm, ukierunkowany na ochronę 

tradycyjnego modelu rodziny i jej struktury, podtrzymanie rodzinnej spójności i mocnych 

więzi rodzinnych. Opiekę nad dziećmi i pomoc finansową zapewnia rodzina, co zmniejsza 

odpowiedzialność państwa za podejmowanie działań w tym zakresie. Społeczne świadczenia 

są fragmentaryczne, nierówno rozdzielane i na ogół na niskim poziomie”17. Przykładowo,  

w Hiszpanii system wsparcia opiera się głównie na ulgach, które są tam bardzo rozbudowane. 

Na pierwsze dziecko przysługuje 2 400 euro, na drugie 2,7 tys. euro na trzecie 4 tys.,  

a na czwarte i każde kolejne 4,5 tys. euro. Dodatkowo ta kwota jest zwiększana na o 2,8 tys. 

euro na dzieci do lat 318. Transfery bezpośrednie są skierowane do osób niezamożnych. 

Zasiłek rodzinny nie jest wysoki, wynosi 291 euro rocznie i jest przyznawany rodzinom  

z jednym dzieckiem, których dochód nie przekracza nieco ponad 11 tys. euro. Kryterium 

dochodowe jest zwiększane zgodnie z liczbą dzieci.  Dzieci po ukończeniu 3 roku życia mogą 

korzystać z bezpłatnej opieki w przedszkolach. Zorganizowaną opieką objętych jest 95 proc. 

dzieci w wieku 3 - 6 lat, przy czym połowa z nich przebywa w placówkach w niepełnym 

wymiarze godzin. Z formalnie zorganizowanej opieki korzysta 38 proc. dzieci poniżej 3 lat.  
 

Urlop macierzyński wynosi 16 tygodni, z czego 6 musi wziąć matka po urodzeniu dziecka,  

a do 10 tygodni może wziąć ojciec. Oprócz tego istnieje osobny urlop ojcowski, który 

wynosi 15 dni kalendarzowych, z czego dwa dni z okazji urodzenia dziecka i jest płatny  

w 100 procentach. Urlop wychowawczy trwa 156 tygodni i jest bezpłatny19.   

W niektórych opracowaniach można spotkać także model środkowo-europejski, dotyczący 

nowych państw UE. Taki modeli wyróżniany jest m.in. w opracowaniu Rzecznika Praw 

                                                           
16  „Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE”, listopad 2016, PWC. 
17  Bożenna Balcerzak-Paradowska „Modele polityki rodzinnej – od zróżnicowań do konwergencji”, „Teoria i praktyka 

ubezpieczeń w Polsce”, maj-czerwic 2014 ZUS. 
18  „Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE”, listopad 2016, PWC. 
19  “Maternity, paternity and parental leave:  Data related to  duration and compensation rates  in the European Union”, 

2015, Parlament Europejski. 
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Obywatelskich z 2009 r.20. Kraje naszej części Europy w okresie transformacji znaczenie 

zmniejszyły redystrybucję i zaczęły demontaż różnych instytucji socjalnych, co odbiło się 

także na polityce skierowanej na rodziny. Widać to po niższych niż w krajach Zachodniej 

Europy wydatkach na politykę rodzinną i bardzo szybkim w okresie transformacji spadku 

wskaźnika dzietności.  

 

Przykładem są Czesi. Nasi sąsiedzi z południa opierają system wsparcia rodziny na systemie ulg 

podatkowych z kredytem podatkowym. Rodzice mogą odliczyć 495 euro za pierwsze dziecko, 

630 euro za dwójkę i 763 euro za troje i więcej dzieci. Do tego dochodzą jeszcze dodatkowe 

odliczenia za małżonka czy dziecko w przedszkolu. Podatnicy o niskich dochodach mogą liczyć 

na kredyt podatkowy, bowiem w ich przypadku różnicę między możliwym odliczeniem,  

a faktycznymi dochodami pokrywa państwo. W Czechach stosunkowo wysokie jest becikowe, 

które wynosi 480 euro za pierwsze dziecko i 370 euro za drugie21. Urlop macierzyński wynosi 

w Czechach 28 tygodni (obowiązkowo 14), z czego 6-8 można wziąć przed urodzeniem 

dziecka. Zasiłek macierzyński wynosi 70 proc. poprzedniej płacy. W Czechach nie ma 

urlopów ojcowskich. Za to rodzicielski i wychowawczy wynosi 156 tygodni22. Ale model  

w naszej części Europy dosyć szybko się zmienia, o czym świadczy Polska czy Węgry.  

 

Przegląd modeli pokazuje, że pewne elementy, takie jak ulgi, są popularne bez względu na 

zamożność państw, podobnie transfery bezpośrednie. W części modele stają się do siebie 

podobne. Powstaje pytanie o ich skuteczność, zwłaszcza, jeśli chodzi o jeden  

z najważniejszych obecnie celów, czyli zwiększenie liczby urodzeń.  

 

Jak widać po czołówce krajów o najwyższej liczbie urodzeń na kobietę w wieku rozrodczym, 

nie można powiedzieć, że istnieje jeden uniwersalny model sprzyjający dzietności. Jest tam 

zarówno liberalna Irlandia, konserwatywna Francja, jak i socjaldemokratyczna Szwecja.  

Są też dwa kraje z naszego regionu: Łotwa i Litwa. Jedyny model, jaki nie zdaje egzaminu  

to południowo-europejski, kraje z tej części UE są na drugim końcu skali.  

 

Pewną wskazówką, co do warunków skuteczności polityki prorodzinnej, jeśli chodzi o cele 

pronatalistyczne, jest zestawienie wydatków na dzieci i rodzinę w proc. PKB ze 

wskaźnikiem dzietności. Na podstawie analizy pierwszej dziesiątki w obu kategoriach 

można powiedzieć, że wysokie wydatki na rodzinę na pewno sprzyjają wzrostowi urodzeń.  

W obu kategoriach, w pierwszej dziesiątce znalazły się Francja, Irlandia, Szwecja, Wielka 

Brytania, Dania i Finlandia. Przykład Niemiec i Austrii, które są na czwartym i szóstym 

miejscu, jeśli chodzi o wydatki na ten cel w relacji do PKB, ale dopiero na szesnastym  

i siedemnastym, jeśli chodzi o dzietność, dowodzi, że nie ma żadnych gwarancji,  

że pieniądze załatwią problem. Z drugiej strony, o tym, że sprawa nie jest tak prosta 

świadczy fakt, że w pierwszej dziesiątce są dwa kraje: Łotwa i Litwa, które jeśli chodzi  

o wydatki są na drugim końcu skali.  

                                                           
20  „Polityka rodzinna  w krajach  Unii Europejskiej – wnioski dla Polski”, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2009. 
21  „Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE”, listopad 2016, PWC. 
22  “Maternity, paternity and parental leave: Data related to duration and compensation rates in the European Union”, 

2015, Parlament Europejski. 
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WDROŻENIE. OPIS DZIAŁANIA, NAJMOCNIEJSZE PUNKTY 

Jak na tym tle wygląda 500 plus? Jak widać rozbudowanym systemem transferów 

bezpośrednich jest dosyć powszechnym w Europie. 500 plus jest także kosztowny, wydatki 

na ten program sięgną w tym roku 1,2 proc. PKB. To pozwoliło skokowo zwiększyć wydatki 

na politykę rodzinną w Polsce i wbić się z nimi do europejskiej czołówki. Zalety programu 

wynikają właśnie z tych dwóch cech.  

 

Powszechny. Dzięki takiej skali przedsięwzięcia dodatek z programu Rodzina 500 plus jest 

powszechny.  Podstawowy zasiłek przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, 

niezależnie od statusu materialnego gospodarstwa domowego. Nie jest też uzależniony od 

innych okoliczności jak23 forma zatrudnienia czy rodzaj wykonywaj działalności, czy miejsce 

zamieszkania. Dlatego nie ma wad dotyczących ulg podatkowych, które z automatu 

wykluczają dużą część Polaków, którzy takiego podatku nie płacą, bo są rolnikami. To był 

problem, o który potykały się wszystkie poprzednie próby skierowania pomocy dla mniej 

zamożnych rodzin, np. wprowadzony przez poprzedni rząd kredyt podatkowy, czyli 

możliwość skorzystania z ulg przez osoby, których podatek PiT jest na to za niski,  

by wykorzystać je do końca. To spowodowało, że w 2016 roku przeciętna liczba dzieci na 

które wypłacano świadczenie wynosiła 3,808 mln. i było nim objęte 55 proc. dzieci  

w wieku do 18 roku życia24.    

 

Z kolei w lipcu tego roku wsparciem objęto już ponad 3,992 mln dzieci do 18 lat. W całej 

Polsce programem "Rodzina 500+" jest objętych 57,9 proc. wszystkich dzieci do 18 lat.  

   

Odczuwalny. Wysokość świadczenia 500 zł., czyli 6 tys. zł rocznie, powoduje, że jest 

wydatnym wsparciem domowych budżetów większości Polaków. W zeszłym roku 

przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny wyniósł 1475 zł. - Uruchomione od  

1 kwietnia 2016 r. świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) stanowiło przeciętnie  

w gospodarstwach domowych otrzymujących to świadczenie 16,8 proc. dochodów 

rozporządzalnych na 1 osobę - informuje GUS25.  500 plus nie jest wyjątkiem w Europie, ale 

to co wyróżnia Polski program to wysokość transferów. Świadczenie wychowawcze jest 

relatywnie sporo wyższe niż inne tego typu transfery, np. niemiecki „kindergeld” jest 

równy 12 proc. minimalnej płacy, podczas gdy w Polsce taka relacja jest dużo wyższa  

i wynosi 25 proc. 

 

Wykres 6. Udział dochodu ze świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ w przeciętnym 

miesięcznym dochodzie rozporządzalnym na 1 osobę w gospodarstwach domowych, 

które otrzymywały to świadczenie w II–IV kwartale 2016 r. według klasy miejscowości 

zamieszkania 
 

                                                           
23  http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,9089,ponad-3-99-mln-dzieci-objetych-rodzina-

500.html. 
24  „Przegląd systemów wsparcia rodzin”, marzec 2017, MRPiPS. 
25  http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/sytuacja-gospodarstw-

domowych-w-2016-r-w-swietle-wynikow-badania-budzetow-gospodarstw-domowych,3,16.html. 
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Źródło GUS,  Sytuacja gospodarstw domowych w 2016 r. (s 13). 

 

W przypadku większości rodzin świadczenie 500 plus wystarcza na pokrycie wydatków 

związanych z edukacją i dodatkowymi zajęciami dla dzieci, nie mówiąc o wydatnym wsparciu 

domowego budżetu w wydatkach na żywność i odzież. Jeszcze przed wejściem w życie 

programu, „Dziennik Gazeta Prawna” wykonał sondaż z pytaniem, na co będzie przeznaczone 

500 plus. Blisko połowa pytanych odpowiedziała, że na żywność i ubrania dla dzieci. Kolejną 

pozycją na liście były potrzeby rodziców - uznało tak niemal 18 proc. respondentów. 12 proc. 

stwierdziło, że świadczenie zostanie przeznaczone na wsparcie edukacji dzieci, ale według 

kolejnych 12 proc. - że na alkohol i inne używki26. W najnowszym badaniu „Sytuacja budżetów 

domowych w 2016 roku” GUS porównał wydatki gospodarstw domowych otrzymujących  

500 plus z resztą populacji. Badanie pokazuje, że główne odpowiedzi w sporej części były 

trafne. „Najistotniejszą pozycję w strukturze wydatków gospodarstw otrzymujących 

świadczenie wychowawcze (II–IV kwartał) zajmowała żywność i napoje bezalkoholowe 

 – 25, 1 proc. ogółu wydatków, i był to udział o 1,5 p. proc. większy niż w gospodarstwach, 

które nie otrzymywały tego świadczenia. Gospodarstwa domowe otrzymujące świadczenie 

wychowawcze przeznaczały prawie 9 proc. wydatków na transport oraz rekreację i kulturę, 

nieco ponad 7 proc. na odzież i obuwie, niecałe 5 proc. na łączność oraz restauracje i hotele, 

nieco ponad 4 proc., a 1,6 proc. na edukację. Zauważalnie wyższy udział wydatków  

w gospodarstwach pobierających świadczenie niż w gospodarstwach nie otrzymujących go 

wystąpił m. in. w takich grupach wydatków jak: rekreacja i kultura (o 2,0 p. proc.), odzież  

i obuwie (o 1,8 p. proc.)27.  

Świadczenie jest istotną pomocą w pokryciu kosztów wychowania dziecka, które jak 

szacuje Centrum im Adama Smitha sięgają od 15 do 30 proc. budżetu polskich rodzin. 

„Centrum im. Adama Smitha szacuje, że koszt wychowania jednego dziecka w Polsce  

(do osiągnięcia osiemnastego roku życia) mieści się nadal w przedziale od 176 tys. zł  

                                                           
26  „Dziennik Gazeta Prawna”, 31.03.2016. 
27  „Sytuacja gospodarstw domowych w 2016 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych”, GUS. 
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do blisko 200 tys. złotych, a dwójki dzieci od 317 tys. zł do 368 tys. zł. Wychowanie dziecka 

kosztuje przez osiemnaście lat tyle, ile kawalerka w Warszawie”28. 
 

Wykres 7. Struktura przeciętnych miesięcznych wydatków na 1 osobę w gospodarstwach 

domowych pobierających i niepobierających świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ 

(w % wydatków ogółem), w II–IV kwartale 2016 r. 
 

  

Źródło: GUS,  Sytuacja gospodarstw domowych w 2016 r. (s 8). 

 

Socjalny. Do programu wprowadzono także kryterium dochodowe 800 zł na osobę  

w rodzinie. Jego spełnienia gwarantuje otrzymanie świadczenia wychowawczego  

na 1 dziecko. Ten komponent socjalny w programie powoduje, że w nieporównanie 

silniejszy sposób działa on w przypadku rodzin ubogich, co jest dobrym narzędziem  

w wyrównywaniu nierówności dochodowych wśród rodzin. W rodzinach, które kwalifikują 

się do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko stanowi on, od co najmniej  

20 proc. do ponad 40 proc. dochodu rodziny przed wypłatą 500 plus.  

Wykres 8. Udział 500 plus w dochodzie rodzin spełniających kryterium dochodowe 

                                                           
28  „Koszty wychowania dziecka w Polsce 2017”. Raport Centrum im Adama Smitha. 
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Źródło: wpływ 500 plus na rodziny spełniające kryteria dochodowe do świadczenia na pierwsze dziecko, wyliczenia własne.  

 

Jednym z większych problemów przed wprowadzeniem 500 plus było ubóstwo wśród 

dzieci, i to zarówno skrajne jak i relatywne. Jeszcze zanim program zaczął działać  

prof. Ryszard Scharfenberg, ekspert od polityki społecznej, przewidywał, że będzie miał on 

bardzo duży wpływ na spadek poziomu ubóstwa relatywnego i skrajnego.   

 

Jego zdaniem „ubóstwo relatywne ogółem może zmniejszyć się o co najmniej 23 proc.,  

a ubóstwo skrajne ogółem o co najmniej 39 proc. Ubóstwo relatywne dzieci może 

zmniejszyć się o co najmniej 55 proc., a ubóstwo skrajne dzieci o co najmniej 77 proc. 

Ubóstwo relatywne rodzin wielodzietnych może zmniejszyć się aż o 97 proc.”. 

 

Uczony zwracał uwagę, że po wejściu w życie świadczenia może nastąpić zmiana modelu 

zagrożenia ubóstwem - w przeszłości były to rodziny wielodzietne, po reformie bardziej 

zagrożone mogą by rodziny małodzietne, choć ogólny poziom zagrożenia ubóstwem 

znacząco się zmniejszy29.   

 

Dane GUS z badania sytuacji gospodarstw domowych w 2016 r. potwierdziły takie 

tendencje. Ich wyniki są bardzo dobre, choć nie aż tak bardzo optymistyczne (warto jednak 

zaznaczyć, że program nie działał cały rok i, jak zwraca uwagę GUS, pełniejsza ocena 

wpływu będzie w danych za 2017 rok). Jak pokazują dane urzędu w porównaniu  

z 2015 rokiem, ubóstwo skrajne wśród rodzin z dziećmi do 18 roku życia spadło przeciętnie 

o 25 proc. Największy spadek nastąpił wśród rodzin z trójką i więcej dzieci o ponad  

40 proc.30. W rodzinach bez dzieci do 18 roku życia poziom ubóstwa pozostał bez zmian. 

Pokazuje to poniższy wykres. 

 

Wykres 9. Zasięg ubóstwa skrajnego w 2015 r. i 2016 r. w gospodarstwach domowych  

z dziećmi do lat 18 (% osób w gospodarstwach domowych) 

                                                           
29  „Wpływ świadczenia wychowawczego (500+) na ubóstwo ogółem i ubóstwo dzieci na podstawie Mikrosymulacji”,   

Ryszard Szarfenberg, wersja 1.1 z 24.02.2017. 
30  http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/zasieg-ubostwa-ekonomicznego-w-

polsce-w-2016-r-,14,4.html. 
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Źródło: grafika GUS z informacji „ Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2016 roku” Warszawa 23.06.2017 (s 5). 

 

Informacja GUS dowodzi jednocześnie, że 500 plus miało pośrednio bardzo duży wpływ na 

obniżenie ubóstwa relatywnego i skrajnego ogółem. „W 2016 r. odnotowano znaczący 

spadek zasięgu ubóstwa skrajnego oraz ubóstwa relatywnego. W 2016 r. w ubóstwie 

skrajnym żyło prawie 5 proc. osób (wobec niecałych 7 proc. w 2015 r.), a w ubóstwie 

relatywnym nieco mniej niż 14 proc. osób (wobec niecałych 16 proc. w 2015 r.). 

Obserwowane w 2016 r. ograniczenie rozmiarów ubóstwa skrajnego oraz relatywnego 

dotyczyło zdecydowanej większości analizowanych grup ludności, w tym wszystkich grup 

społeczno-ekonomicznych”31. W efekcie wartości poziomu ubóstwa relatywnego  

i skrajnego spadły do najniższych, od co najmniej 10 lat, choć działały też inne czynniki niż 

500 plus. 

 

Dodatkowo świadczenie rodzicielskie wspiera także rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi. 

Tu z kolei, by także pierwsze dziecko otrzymało 500 plus, kryterium dochodowe wynosi 

1200 zł na osobę. Tego typu wsparcie trafia do 141,9 tys. rodzin.  

 

Prosty, łatwy i tani w obsłudze. Program 500 plus jest łatwy dla osób korzystających  

i prosty w obsłudze dla administracji. Świadczenie jest wypłacane na wniosek.  

W przypadku rodzin, które nie ubiegają się o 500 plus na pierwsze dziecko wystarczy podać 

dane i PESEL dziecka oraz rodzica. Bardziej skomplikowana jest cześć wniosku w przypadku 

ubiegania się o świadczenie na pierwsze lub niepełnosprawne dziecko. Ale ponieważ 

kryterium w każdym przypadku jest jedno i zależy od dochodu i liczby osób w rodzinie 

(800 zł na osobę w rodzinie w przypadku pierwszego dziecka i 1200 w przypadku dziecka  

z orzeczeniem o niepełnosprawności), to także nie jest one przeszkodą. Złożenie wniosku 

                                                           
31  „Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2016 roku” Warszawa 23.06.2017 http://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/zasieg-ubostwa-ekonomicznego-w-polsce-w-2016-r-,14,4.html. 
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jest bardzo proste, szczególnie, że istnieje droga elektroniczna, także za pośrednictwem 

elektronicznej bankowości. Ostatecznie przez Internet pierwsze wnioski złożyło  600 tys. 

osób czyli około 20 proc. ogólnej liczby wnioskodawców i aż 95 proc. z nich wybrało 

kanał bankowości elektronicznej32. Obecnie przy okazji drugiego naboru ten odsetek 

wzrósł do blisko 30 proc. To, po elektronicznym składaniu PIT i kontaktach z ZUS, trzeci 

najbardziej popularny kanał komunikacji elektronicznej z administracją publiczną.  

I to był jeden z najbardziej nieoczekiwanych pozytywnych efektów programu. Prostota 

systemu, mechanizm składania wniosków raz na rok powoduje, że nie jest także 

szczególnie kosztowny w obsłudze. Resor Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

przeznaczył na ten cel 2 proc. ogólnej sumy wypłat. To mniej niż w przypadku 

świadczeń rodzinnych czy alimentacyjnych, w których koszty obsługi stanowią 3 proc. 

środków na ten cel. Choć program niej jest też szczególnie tani, np. w NFZ koszty 

administracyjne wynoszą około 1 proc. budżetu. Ale warto zauważyć, że w 2016 roku 

koszty operacyjne 500 plus były niższe i wyniosły 1,8 proc. przeznaczonej sumy . W tym 

resort liczy, że będzie to 1,5 proc.   

 

Kosztowny.  Program 500 plus to jedna z większych pozycji w budżecie. I największy 

wprowadzony jednorazowo wydatek do budżetu od czasu reformy emerytalnej 

w 1999 roku, na zbliżonym poziomie była refundacja do ZUS z tytułu składki na OFE. O skali 

programu świadczy fakt, że w budżecie państwa jest tylko kilka wyższych pozycji takich jak: 

dotacja do ZUS – 46,6 mld zł, koszty obsługi długu – 30 mld zł, budżet MON -37 mld zł   

czy subwencja oświatowa 26 mld. Świadczenie wychowawcze to wydatek między 1,2  

a 1,3 proc. PKB. Tak duża skala daje także dodatkowe efekty, każda pomyłka o jeden proc.  

w szacunkach jego kosztów to wydatki rosnące lub spadające o blisko ćwierć miliarda 

złotych. Widać to już w dotychczasowej realizacji programu. Podczas uchwalania programu 

w Ocenie Skutków Regulacji do projektu prognozowano, że w 2016 roku program będzie 

kosztował 17,1 mld zł, a w 2017 22,5 mld zł33. Koszty świadczenia wyniosły w zeszłym roku 

17,6 mld zł i okazały się wyższe od zapowiedzi, a jednocześnie w budżecie na 2017 r. 

zapisano większą kwotę, bo 23,1 mld zł34. Tymczasem już w kwietniu minister Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej zapowiadała, że koszt 500 plus może w tym roku sięgnąć  

24,5 mld zł, czyli o niemal półtora miliarda przewyższyć szacunki budżetowe. Co oznacza 

około 6 proc. pomyłkę w realizacji programu. Każde 100 tys. dzieci więcej, na które 

wypłacane jest świadczenie to 600 mln zł. z budżetu w całym roku. A pomyłka wobec 

pierwotnych szacunków to ponad 200 tys. dzieci.  

 

Wykres 10. Udział wydatków budżetu państwa na politykę rodzinną w PKB 

 

                                                           
32  „Przegląd systemów wsparcia rodzin”, marzec 2017, MRPiPS. 
33  Ocena Skutków Regulacji  do projektu „Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci”. 
34  „Przegląd systemów wsparcia rodzin”, marzec 2017, MRPiPS. 
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Źródło: „Przegląd systemów wsparcia rodzin”  MRPIPS,  s 98. 

 

Skąd taki błąd?  Nie tłumaczy go liczba urodzonych dzieci? W końcówce zeszłego roku  

i na początku tego urodziło się znacząco więcej dzieci niż rok wcześniej, ale nie tłumaczy to 

takiego wzrostu kosztów. Miesięcznie, jak informuje MRIPS, składane jest 49 tysięcy 

wniosków, podczas, gdy liczba urodzeń to na ogół ponad trzydzieści tysięcy, z czego  

nie wszystkie dzieci kwalifikują się do wypłaty 500 plus. To pokazuje, że przynajmniej  

40 proc. wniosków to wnioski na wypłatę świadczenia na podstawie kryterium 

dochodowego. Takie tempo wskazuje, że możemy spodziewać się w całym roku blisko  

600 tysięcy wniosków. Oczywiście jednocześnie z zasięgu programu wyjdą dzieci kończące 

18 lat, a więc z rocznika 1999 - urodziło się wówczas 382 tys. dzieci. Ale ta liczba jest 

zbliżona do obecnej liczby urodzeń, minister Rafalska liczy, że w tym roku urodzi się  

400 tysięcy dzieci. Obie liczby są zbliżone, więc nie powinniśmy mieć do czynienia z dużym 

wzrostem beneficjentów. A jednak przeciętna miesięczna liczba wniosków sugeruje,  

że może ich być od 100 do 200 tys. więcej od liczby urodzeń.  

 

Analiza działania programu wykazuje niedoszacowanie jego skutków socjalnych. „Założono, 

że liczba rodzin otrzymujących świadczenie na pierwsze dziecko stanowić będzie  

ok. 30 proc. populacji rodzin z dziećmi do 18. roku życia”35, jak napisano w OSR do ustawy. 

Tymczasem, jak informuje na swojej stronie resort Rodziny i Pracy36, rodzin, które spełniają 

kryterium na pierwsze dziecko jest ponad 1,5 mln. „Prawie 60 proc. rodzin otrzymuje 

świadczenie po uwzględnieniu kryterium dochodowego na pierwsze lub jedyne dziecko – 

to ponad 1,56 mln dzieci, jedynacy to 724 tys. dzieci”37. W tym punkcie nastąpiło 

niedoszacowanie skutków programu, co przekłada się na dużą różnicę dzieci, na które 

wypłacane jest świadczenie. Bo jak wynika z przeliczenia danych z uzasadnienia do ustawy, 

zgodnie z kryterium dochodowym na pierwsze dzieci miało być wypłacane nieco ponad  

20 proc., świadczeń. Tymczasem, jak wynika z danych zawartych w „Przeglądzie systemów 

wsparcia rodzin”, w 2016 roku na 3 808 tys. dzieci pobierających 500 plus liczba pierwszych 

                                                           
35  Ocena Skutków Regulacji  do projektu „Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci”. 
36  http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,8797,prawie-4-mln-dzieci-z-500.html. 
37  http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,8949,prawie-4-mln-dzieci-z-rodzina-500.html. 
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dzieci, na które wypłacano świadczenie wyniosła 1 558 tys.38. A więc 40 proc. świadczeń 

jest wypłacanych po spełnieniu kryteriów dochodowych, dwa razy więcej niż szacowano 

pierwotnie. Taką relację potwierdzają najnowsze dane. Przy okazji, liczba dzieci na które 

jest wypłacane wzrosła do ponad 3,992 mln39. Nieco mniejsze znaczenie miała inna 

pomyłka, pierwotnie oszacowano, że świadczenie trafi do 2,7 mln. rodzin podczas,  

gdy w 2016 roku wniosków zakończonych pozytywną decyzją było 2,78 mln. Z kolei,  

jak pokazują lipcowe dane, świadczenie trafia do 2,617 mln rodzin.   

 

Resort tłumaczy, że jeszcze w trakcie prac nad ustawą wprowadzono rozwiązania 

zwiększające liczbę świadczeniobiorców. - Liczba dzieci uprawnionych do świadczenia 

wychowawczego była szacowana w stosunku do rozwiązań zawartych w projekcie ustawy  

o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Rozwiązanie te, podczas prac w Sejmie RP, zostały 

zmienione i spowodowały wzrost liczby uprawnionych. W efekcie tych zmian została 

wprowadzona możliwość wypłaty świadczenia dla samotnego rodzica bez konieczności 

orzekania o alimentach40” - tłumaczyła jeden z powodów niedoszacowania kosztów 

minister Rafalska. Ale to nie tłumaczy skali pomyłki. Tym bardziej, że na rynku pracy mamy 

do czynienia z bardzo dobą sytuacją. Wydaje się, że skoro od wdrożenia  

500 plus minął ponad rok, to liczba wniosków powinna oscylować wokół liczby urodzeń. 

Tym bardziej, że spora część jedynaków nie kwalifikuje się do wypłaty świadczenia  

ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego. A skoro sytuacja na rynku pracy jest 

dobra, a liczba wniosków związanych z dochodem nie maleje, to oznacza, że zapewne 

spora część Polaków dostosowuje się do programu i stara o wypłatę 500 plus na pierwsze 

dziecko. I resort potwierdza takie zjawisko. - W trakcie realizacji Programu Rodzina 500+ 

zaobserwowaliśmy zjawisko dopasowywania dochodów w celu otrzymania świadczenia 

wychowawczego na pierwsze dziecko, w wyniku czego wzrosła liczba osób uprawnionych 

do świadczenia 500+41 – tłumaczyła minister  w oświadczeniu wydanym po publikacji przez 

Dziennik Gazetę Prawną (artykuł „Nieoszacowana Rodzina 500 plus. Rząd pomylił się  

w rachunkach dwukrotnie”42). 

 

Resort Rodziny i Polityki Społecznej dostrzegł ten problem, bo mamy do czynienia z próbą 

zahamowania nieszczelności i możliwych luk w systemie. Projekt nowelizacji w tej sprawie 

przyjął rząd w lipcu i jeszcze w tym samym miesiącu przyjął go parlament. Znalazły się tam 

rozwiązania mające zapobiegać nadużyciom w przypadku zmniejszania pensji u tego 

samego pracodawcy, pozorowania samotnego wychowywania dzieci czy ukrywania 

faktycznych dochodów u przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem.  

 

                                                           
38  „Przegląd systemów wsparcia rodzin”, marzec 2017, MRPiPS, s. 18. 
39  http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,8797,prawie-4-mln-dzieci-z-500.html. 
40  http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,8969,minister-elzbieta-rafalska-o-szacunkach-dot-

rodzina-500.html. 
41  http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,8969,minister-elzbieta-rafalska-o-szacunkach-dot-

rodzina-500.html. 
42  http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1055598,program-500-plus-rzadowi-moze-zabraknac-pieniedzy.html. 
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2. SZEŚĆ MITÓW 500 PLUS  

MITY ZWERYFIKOWANE NEGATYWNIE  

Mit 1: przepiją. Program 500 plus pogłębi zachowania patologiczne, 
w szczególności spożycie alkoholu w rodzinach o najniższym statusie społecznym 
 

Tego typu obawy na starcie programu zgłaszali eksperci sceptycznie nastawieni do nowej 

władzy. Przykład to wywiad, jakiego Krytyce Politycznej udzieliła prof. Magdalena Środa43.  

Prof. Środa stawiała diagnozę na podstawie swoich obserwacji. - Jestem na wsi,  

w rejonach, gdzie, jak się mówi, jest bezrobocie, choć nie ma biedy. Jest alkoholizm,  

a to nie to samo. Alkoholizm i beznadzieja – mówiła. Dodawała, że wysiłkiem samorządów 

(szczególnie tych zarządzanych przez kobiety) rodziny, a konkretnie dzieci, już dziś 

otrzymują wsparcie. - Pieniądze trafiają do dzieci, na ich potrzeby. W systemie 500 plus 

będą trafiały do mężów, na ich potrzeby. (…) Te pieniądze będą w większości przepijane.  

A trzeba wiedzieć, że alkohol tutaj nie jest drogi, bo z przemytu – mówiła Środa. 
 

O tym, że pieniądze z programu w części trafią na alkohol i używki mówili też ankietowani 

w sondażu przeprowadzonym na zlecenie Dziennika Gazety Prawnej w marcu tego roku44. 

Taką odpowiedź wybrało 12 proc. pytanych – miażdżąca większość (prawie połowa) 

wskazywała jednak, że z dodatków będą finansowane podstawowe potrzeby dla dzieci, jak 

ubrania i żywność. Niemniej jednak spory sceptycyzm co do prawidłowego wydatkowania 

pieniędzy zgłaszali przed uruchomieniem programy również niektórzy członkowie rządu. 

Ministerstwo Sprawiedliwości w swojej oficjalnej opinii do projektu ustawy proponowało, 

żeby pieniądze z 500 plus trafiały na specjalne konta, do których przypisane byłyby karty 

płatnicze. Karty umożliwiałyby zakup konkretnych, ściśle określonych towarów.  
 

Jednak na podstawie danych opublikowanych do końca czerwca 2017 r. można stwierdzić,  

że obawy okazały się nieuzasadnione. Najmocniejszy argument to wielkość dostaw alkoholu 

na rynek krajowy w 2016 r. Według GUS  do polskich sklepów trafiło w ubiegłym roku ponad 

1,2 mln hektolitrów wódek i likierów, o ponad 6 proc. więcej niż w 2015 roku. Ale większość 

wzrostu dostaw nastąpiła jeszcze w I kwartale roku, gdy program Rodzina 500 plus jeszcze nie 

działał. Od stycznia do marca hurtownie odebrały o 21 proc. więcej wódki niż rok wcześniej. 

Ale już w trzech kolejnych kwartałach wzrost ten ledwie przekraczał 2 proc.  
 

Jeszcze słabiej wypadły dostawy wina i piwa. W przypadku wina i miodów pitnych  

dostawy w ubiegłym roku były mniejsze niż rok wcześniej o ponad 10 proc. W piwie 

nastąpił niewielki wzrost (poniżej 1 proc.), ale to dzięki tylko jednemu - drugiemu 

kwartałowi, kiedy sprzedaż wyraźnie się zwiększyła o ponad 8 proc. rok do roku. Przez 

resztę roku była mniejsza niż w 2015 r. 

                                                           
43  „Środa: PiS to bolszewicka metoda polityczna w służbie prawicowej kulturowej wojny”, Krytyka Polityczna, 15 lutego 

2016, http://krytykapolityczna.pl/kraj/sroda-pis-to-bolszewicka-metoda-polityczna-w-sluzbie-prawicowej-kulturowej-
wojny/2016/, dostęp 12.06.2017. 

44  „Na co Polacy wydadzą dodatkowe 500 zł”, dziennik.pl, 31 marca 2016 r., 
http://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/516905,program-500-zl-wydatki-sondaz-polacy.html, dostęp 12.06.2017. 
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To, że popyt na alkohol nie wzrósł nie powinno jednak dziwić. Na to, że zwiększenie 

bezpośrednich transferów społecznych nie musi automatycznie oznaczać zwiększenia 

patologii – w szczególności spożycia używek – wskazują też międzynarodowe badania. 

Wyniki tych badań zostały zgromadzone i przeanalizowane przez dwójkę ekonomistów: 

Davida Evansa z Banku Światowego oraz Annę Popovą z Uniwersytetu Stanfordzkiego45.  

Zebrali oni 44 różne analizy tego, na co przeznaczane są pieniądze z zasiłków. Okazało się, 

że w 82 proc. przypadków środki te nie powodowały wzrostu wydatków na alkohol lub 

tytoń; w przypadku pozostałych wydatki wzrosły, ale na tyle nieznacznie, że efekt ten został 

uznany za statystycznie nieznaczący. Prawidłowość powtarzała się niezależnie na całym 

świecie46. 

Mit 2: nie wydadzą na dzieci. Transfery trafią nie do dzieci a posłużą rodzicom na 

ich własne cele 
 

Obawa o przepicie zasiłku wychowawczego była tylko jedną, jaka pojawiła się w monecie 

wprowadzania świadczenia. Bardziej ogólna dotyczyła tego, że pieniądze ze świadczenia 

zostaną przeznaczone na potrzeby rodziców, a nie dzieci. W sondażu przeprowadzonym 

przez Dziennik Gazetę Prawną w marcu zeszłego roku tuż przed uruchomieniem programu 

taki rozwój sytuacji przewidywało 18 proc. ankietowanych. Takie obawy były też wyrażane 

publicznie. - W hipermarketach pojawiają się kuszące oferty za 500 zł. Nagle wysyp 

telewizorów, które kosztują 500 zł, wysyp pralek, które kosztują 500 zł. To jest zachęta, żeby 

to nie poszło na dzieci, ale na tego typu przedmioty. Wysyp ofert kredytowych: "kup  sobie 

samochód, twoja rata wyniesie 500 zł". To jest tak kuszące, że cała masa ludzi pójdzie  

w tym kierunku i się zadłuży - mówił w zeszłym roku w Radiu Koszalin Wojciech Cejrowski47. 

Jego słowa były dosyć typowe dla tego typu obaw. Zresztą pojawiały się także 

alarmistyczne teksty o najeździe Hunów czy Kiepskich, którym 500 plus umożliwiło wyjazd 

na wakacje48. Choć pisane na poważnie wyglądały na satyryczne, bo robiły wrażenie 

salonowych obaw przed zabawami plebsu. Pierwsza wątpliwość dotycząca tych obaw 

wynika z nieporozumienia co do roli 500 plus. Tytuł ustawy wprowadzającej zasiłek mówi  

o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 500 plus nie jest bonem dekretującym określone 

wydatki. Świadczenie ma wesprzeć materialnie rodzinę wychowującą dzieci, pozwolić  

na podniesienie jakości jej życia i wychowanie dziecka.  Pieniądze z 500 plus mogą być 

wydane zarówno na żywność, ubrania, korepetycje, ale mogą też wesprzeć domowy budżet 

w zakupie pralki, telewizora, komputera czy sfinansowaniu wakacyjnego wypoczynku. Choć 

preferowane są wydatki na dzieci, to świadczenie ma pomóc rodzinie  

w zachowaniu czy podniesieniu standardu życia. Taka konstrukcja wynika z wspomnianych 

wcześniej rezultatów badań „Diagnoza społeczna”, które pokazały, że to obawa przed 

obniżeniem standardu życia jest główną barierą prokreacyjną49. 

                                                           
45  „500 plus minus pół litra”, Dziennik Gazeta Prawna, 10 marca 2017 r., http://forsal.pl/artykuly/1026198,500-plus-

polacy-mieli-przepic-pieniadze-od-rzadu-nie-sprawdzilo-sie.html, dostęp 12.06.2017. 
46  http://www.fronda.pl/a/skandaliczne-slowa-cejrowskiego-krytykuje-program-500-plus,76683.html. 
47  http://www.fronda.pl/a/skandaliczne-slowa-cejrowskiego-krytykuje-program-500-plus,76683.html. 
48  http://www.newsweek.pl/polska/polacy-nad-baltykiem-czyli-najazd-hunow-panstwo-kiepscy-i-

mlynarska,artykuly,394671,1.html. 
49  „Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków”. Diagnoza Społeczna 2013, raport tematyczny, Warszawa 

2014, red Irena Kotowska. 
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Dodatkowo, w samej ustawie zawarto bezpiecznik, który miał w autentycznie patologicznych 

przypadkach dawać gminie możliwość wypłaty w świadczeniach rzeczowych. Jak raportuje 

resort w przeglądzie polityki rodzinnej, takie przypadki były wręcz śladowe „Od 1 kwietnia 

2016 r. było prowadzonych 1 005 spraw dotyczących zmiany formy wypłaty świadczenia 

wychowawczego z pieniężnej na rzeczową, co stanowiło 0,03 proc. wszystkich wydanych 

decyzji (przeciętnie miesięcznie wypłacanych było 670 świadczeń w formie rzeczowej lub 

opłacania usług)”50. To pokazuje, że obawy się nie sprawdziły.  

Mit 3: organizacyjnie nie da rady 
 

Pojawiły się obawy, że skala operacji spowoduje, że rodzice będą stali w olbrzymich 

kolejkach do złożenia wniosku o 500 plus, a gminy będą miały kłopoty z wypłatami,  

co będzie rzutowało także na wypłatę innych świadczeń.  
 

Wyraz takim obawom dawała Magdalena Środa we wspomnianym wywiadzie dla Krytyki 

Politycznej: - Operacja będzie masowa i skomplikowana… Gmina nie da rady wypłacać 

pieniędzy z nowego programu PiS, a jednocześnie dopłacać do posiłków czy refundować 

zakupy pomocy szkolnych51. Obawy okazały się płonne. Po pierwsze sama konstrukcja 

świadczenia powoduje, że wydawanie decyzji o przyznaniu świadczenia jest proste. 

Najbardziej pomogło przyjęte w ustawie rozwiązanie dające możliwość składania 

wniosków przez trzy miesiące. Resort, dla którego wdrożenie 500 plus było priorytetem 

urządzał szkolenia, prowadził akcję informacyjną, by z jednej strony przygotować 

urzędników, a z drugiej osłabić ewentualne tendencje rodziców do jak najszybszego 

składania wniosków, by jak najszybciej dotarło świadczenie. Dodatkowo dużą pomocą 

okazał się elektroniczny kanał składania wniosków. To rozładowało potencjalne korki  

i większych kłopotów nie było. - Gminy do 1 lipca 2016 r. zrealizowały blisko 100 proc.  

wniosków złożonych w pierwszych miesiącach obowiązywania Programu. Dodatkowo 

przeznaczyły na obsługę programu 1,8 proc. od wypłaconych środków, tj. mniej niż 

przewiduje ustawowy limit – chwalił się resort w przeglądzie polityki rodzinnej.  

MITY, KTÓRE NA RAZIE SIĘ NIE SPRAWDZIŁY LUB ICH WERYFIKACJA 
JEST TRUDNA NA OBECNYM ETAPIE  

Mit 4: budżet tego nie wytrzyma 
 

Gdy PiS zaproponował program, jeden z głównych argumentów jego przeciwników brzmiał: 

nie ma na to pieniędzy.  - Na te obietnice, które składa Prawo i Sprawiedliwość pieniędzy 

nie ma i w ciągu czterech najbliższych lat nie będzie. Jeśli PiS je zrealizuje to doprowadzi do 

katastrofy – mówił w październiku 2015 r. na antenie TVN24 Biznes i Świat Jacek Rostowski, 

były wicepremier i minister finansów52. 

                                                           
50  „Przegląd systemów wsparcia rodzin”, marzec 2017, MRPiPS. 
51  „Środa: PiS to bolszewicka metoda polityczna w służbie prawicowej kulturowej wojny”, Krytyka Polityczna, 15 lutego 

2016, http://krytykapolityczna.pl/kraj/sroda-pis-to-bolszewicka-metoda-polityczna-w-sluzbie-prawicowej-kulturowej-
wojny/2016/. 

52  „Rostowski: obawiam się, że PiS spełni obietnice. To byłaby katastrofa dla budżetu”, TVN24Bis.pl, 21 października 2015, 
http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/jacek-rostowski-nie-ma-pieniedzy-na-obietnice-pis-u,588031.html, dostęp 12.06.2017. 
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I te obawy okazały się na wyrost. Budżet w 2016 r., czyli w pierwszym roku działania 

programu, został zrealizowany nadspodziewanie gładko. Dochody wyniosły 314,6 mld zł  

i były o prawie miliard większe od planu z ustawy. Jednocześnie wydano 360,9 mld zł,  

co stanowiło 97,9 proc. zaplanowanej kwoty. W efekcie deficyt wyniósł 46,3 mld zł, choć 

miał wynieść 54,7 mld zł. 

 

Co więcej, cały deficyt finansów publicznych nie tylko był daleko poniżej 

dopuszczalnego unijnym prawem poziomu 3 proc. PKB, ale był niższy niż w 2015 r. 

Wyniósł bowiem 2,4 proc. PKB (w 2015 r. było to 2,6 proc. PKB). Nie tylko udało się 

sfinansować pierwszy rok działania programu, ale dodatkowo stało się to bez 

spowodowania napięć w systemie.  

 

Jednak, żeby w pełni ocenić wpływ programu na finanse publiczne, trzeba pamiętać  

o kilku dodatkowych czynnikach. Pierwszy: dobrą sytuację udało się osiągnąć m.in. dzięki 

niższym od planu wydatkom. W 2016 r. praktycznie stanęły inwestycje publiczne 

finansowane z UE, co oznacza, że z państwowej kasy nie trzeba było łożyć  

na współfinansowanie projektów. Podobnie było w całym systemie finansów publicznych. 

Samorządy, których budżety bierze się pod uwagę przy wyliczaniu deficytu sektora 

general government (GG) miały rekordowo wysoką nadwyżką. A to dlatego, że też 

zatrzymały inwestycje. Rząd miał też w zanadrzu 17 mld zł z opłat za LTE i wpłaty z zysku 

NBP. Warto zauważyć, że tzw. deficyt strukturalny, czyli pokazujący nie bieżącą,  

ale niezależną od koniunktury, różnicę miedzy wydatkami a dochodami, będzie  

w najbliższych latach według Komisji Europejskiej na poziomie 3 proc.  

 

Drugi czynnik: mimo niższego niż w 2015 r. deficytu GG dług publiczny liczony unijną 

metodą wyraźnie wzrósł – i wzrost ten był powyżej oczekiwań Ministerstwa Finansów.  

W 2016 zadłużenie przekroczyło już bilion złotych, w ujęciu do PKB było to 54,4 proc. PKB 

(rok wcześniej: 51,1 proc. PKB). Resort finansów tak duży wzrost tłumaczy wyraźnym 

osłabieniem złotego z 2016 r. Dług Skarbu Państwa, który jest głównym składnikiem długu 

sektora rządowego i samorządowego, w jednej trzeciej jest denominowany w walutach 

obcych. Drugą przyczyną wzrostu długu mogło być robienie „zaskórniaków” na poczet 

kolejnych wydatków. Ministerstwo Finansów sprzedawało obligacje, choć bieżące potrzeby 

wynikające z finansowania budżetu były stosunkowo niskie. 

 

Wiele wskazuje na to, że w kolejnym roku finansowanie programu również nie powinno 

przysporzyć większych problemów Ministerstwu Finansów. Początek roku 2017 przyniósł 

duży wzrost wpływów z VAT, rzędu 30 proc. rok do roku. Jednocześnie wykonanie planu 

wydatków jest poniżej planu. Duży, nieplanowany na etapie pisania budżetu, zysk z NBP 

(niemal 9 mld zł) powinien znacząco zmniejszyć potrzeby pożyczkowe. Niemniej jednak 

trzeba pamiętać, że plan deficytu w całym sektorze finansów jest bardzo napięty, zakłada, 

że deficyt wzrośnie do 2,9 proc. PKB – czyli bardzo zbliży się do pułapu dopuszczalnego 

przez UE.  
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Mit 5: nowi proletariusze. Powstanie roszczeniowa  grupa rodziców żyjąca z dzieci 
 

W grupie nazwanej umownie nowymi proletariuszami możemy mieć do czynienia  

z dwiema kategoriami: najgroźniejsza to osoby, które porzucają aktywność zawodową 

oficjalną czy w szarej strefie i będą żyły wyłącznie z transferów. Druga kategoria to Polacy 

kombinujący w jaki sposób wyciągnąć od państwa pieniądze, ale faktycznie aktywni 

zawodowo, pracujący na ogół pół legalnie lub wyłącznie w szarej strefie.  

 

Takie obawy mogły istnieć zwłaszcza w przypadku rodzin wielodzietnych, w których 

świadczenie wychowawcze może dawać spore dochody i kumulować się z innymi formami 

pomocy, czyli świadczeniami rodzinnymi, zasiłkami dla bezrobotnych czy różnymi innymi 

formami pomocy socjalnej. O takich przypadkach mówił Wojciech Cejrowski: - Im się 

odechciało pracować. Miałem facetów do wycinania trzciny. W tym roku ich nie mam i oni mi 

uczciwie powiedzieli: «Panie, ja mam trójkę dzieci, to ja mam 1000 złotych miesięcznie. Mam 

reumatyzm, nie będę przychodził do pana» – mówił w Radiu Koszalin. Do tej pory z racji 

relatywnie niskiego wymiaru transferów nie było to bardzo dużą pokusą, ale przy znacznie 

zwiększonych transferach z tytułu 500 plus takie bodźce mogą zacząć działać dużo silniej.  

Jeden za autorów zna przypadek mężczyzny, który pracuje na czarno, żyje w związku  

z kobietą, której powinien płacić alimenty, ale tego nie robi. Wychowują razem czwórkę 

dzieci. W efekcie otrzymują na nie świadczenia rodzinne 500 plus, a partnerka dodatkowo 

świadczenie alimentacyjne, gdyż oficjalnie nie jest z nim w związku. Z kolei, ponieważ on 

oficjalnie nigdzie nie pracuje, to nie można ściągnąć z niego żadnych należności wobec 

funduszu alimentacyjnego. Korzystają także z innych form pomocy społecznej.   

 

Dotychczasowe działania 500 plus pokazują, że na pewno cześć Polaków dostosowuje 

swoją strategię życiową do możliwości, jakie oferuje państwo. W przypadku 500 plus 

chodzi głównie o szukanie możliwości otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko. Resort 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w cytowanym opracowaniu oraz media informowały  

o przypadkach obniżaniu oficjalnego dochodu po to, by uzyskać 500 plus na pierwsze 

dziecko. W jednym z Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej zaobserwowano nawet 

zwracanie należnych ulg na dzieci z podatku PIT po to, by załapać się na kryteria 

dochodowe z 500 plus. Akurat tę praktykę trudno uznać za naganną, gdyż jest zgodna  

z prawem i jest efektem kalkulacji, ale wskazuje na szukanie możliwości przez Polaków.  

„Na to zjawisko może też wskazywać wzrost liczby wypłacanych świadczeń rodzinnych  

w 2016 r. Mimo poprawiającej się sytuacji na rynku pracy (spadek bezrobocia, wzrost 

wynagrodzeń) w 2016 r. wystąpił 10 proc.  wzrost liczby wypłacanych zasiłków rodzinnych” 

– zauważa resort w swoim opracowaniu.  

 

Można stwierdzić, że pojawiała się grupa osób wykorzystująca program, ale na razie trudno 

przesądzać na ile realne jest, że urośnie grupa tych utrzymujących się wyłączenie z pomocy 

państwa. Polepszająca się sytuacja na rynku zachęca do dorabiania, nawet, jeśli transfery 

od państwa są spore, wówczas ci kombinujący mogą być aktywni w szarej strefie.   

http://www.wei.org.pl/
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Mit 6: program będzie działał dezaktywizacyjnie na kobiety  
 

Przed uruchomieniem programu część ekonomistów ostrzegała, że ze względu na swoją 

konstrukcję może on wypychać część kobiet z rynku pracy. Chodzi szczególnie o rodziny,  

w których dochody z pracy obojga rodziców są na poziomie nieznacznie przekraczającym 

800 zł na osobę w rodzinie. To wystarczy, by nie dostać dodatku na pierwsze dziecko.  

Jeśli któryś z rodziców zarabia pensję minimalną, a w rodzinie jest troje dzieci to opłacalne 

może być odejście z pracy i wzięcie dodatku też na pierwsze dziecko. W sumie z programu 

można by otrzymać 1500 zł, czyli tyle co przy zatrudnieniu na minimalnym wynagrodzeniu 

(niespełna 1500 zł w tym roku). To może być tym bardziej opłacalne, że zostając w domu 

rodzic może zaoszczędzić na płatnych formach opieki nad dzieckiem, jak przedszkole.  

 

Czy tak się stało? Na razie nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi.  

 

Faktem jest, że w ubiegłym roku gwałtownie wzrosła liczba kobiet biernych zawodowo  

z powodów rodzinnych. Z badania aktywności ekonomicznej BAEL prowadzonego przez 

GUS wynika, ze w sumie w ciągu całego poprzedniego roku kobiet biernych zawodowo  

z powodów rodzinnych przybyło 148 tys. Na koniec roku było ich w sumie ok. 1,6 miliona53. 

To najwięcej od lat. Ale nie ma bezdyskusyjnych dowodów, że kobiety rezygnują z pracy  

ze względu na program Rodzina 500 plus. Choćby dlatego, że proces rozpoczął się już  

w 2015 r. , gdy powody rodzinne zdecydowały o odejściu z pracy 91 tys. pań.  

 

Z drugiej strony to zjawisko nasila się w momencie szybkiej poprawy sytuacji na rynku 

pracy, a największy odpływ - 93 tys. w ciągu roku nastąpił w grupach wiekowych 25-44 lata 

czyli wśród potencjalnych beneficjentek 500 plus. To silna poszlaka, że przynajmniej część  

z tych kobiet została w domu z powodu 500 plus. Dodać należy do tego, że także w tych 

grupach wiekowych wzrosła bierność zawodowa z powodów rodzinnych wśród mężczyzn  

o 14 tys. osób w ciągu roku.  

 

Oba te zjawiska mogą z jednej strony świadczyć o częściowej dezaktywizacji części Polek  

i Polaków, do których rodzin popłynęły pieniądze ze świadczenia wychowawczego. Mogą 

być także świadectwem dopasowywania się rodzin do kryteriów dochodowych z 500 plus. 

Bo w części dezaktywizacja może być pozorna, tzn. ankietowani pracują na czarno,  

ale oficjalnie zgłaszają się jako osoby niepracujące, by otrzymać 500 plus na pierwsze 

dziecko.  

 

Temat wpływu programu na rynek pracy, co najmniej dwukrotnie, podejmował Narodowy 

Bank Polski. Wnioski, jakie można wysnuć na podstawie badań NBP są również 

niejednoznaczne. W kwartalnym raporcie o rynku pracy za III kw. 201654, NBP wskazuje, że 

wzrost liczby osób zajmujących się innymi osobami w gospodarstwie domowym oraz  

                                                           
53  „Młode Polki stawiają na pracę. Tyle, że w domu”, Dziennik Gazeta Prawna, 28 marca 2017, 

http://forsal.pl/artykuly/1030761,mlode-polki-stawiaja-na-prace-tyle-ze-w-domu.html, dostęp 12.06.2017. 
54  „Kwartalny raport o rynku pracy w III kw.2016 r.”, nr 04/16 (grudzień 2016), Narodowy Bank Polski, 

http://www.nbp.pl/publikacje/rynek_pracy/rynek_pracy_2016_3kw.pdf#page=23, dostęp 12.06.2017. 

http://www.wei.org.pl/
http://forsal.pl/artykuly/1030761,mlode-polki-stawiaja-na-prace-tyle-ze-w-domu.html
http://www.nbp.pl/publikacje/rynek_pracy/rynek_pracy_2016_3kw.pdf#page=23
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z powodów rodzinnych dotyczy głównie kobiet, ale wzrost liczby takich kobiet w miastach 

obserwowany był co najmniej od 2006 roku i przyspieszył po 2014 r. Na wsi, podaje NBP, 

liczba kobiet nieaktywnych z tych powodów utrzymuje się na względnie stabilnym poziomie.  

 

- Zmiany powyższych wskaźników są stosunkowo słabo skorelowane ze zmianami liczby 

urodzeń, które podlegały w ostatniej dekadzie fluktuacjom, a najwięcej dzieci urodziło się 

w 2010 roku. Silniejsze wydaje się powiązanie rosnącej liczby osób nieaktywnych  

z powodów rodzinnych z rosnącą liczbą osób w wieku powyżej 80 lat, które zwykle 

wymagają opieki bliskich. Ich liczba w latach 2006-2015 zwiększyła się o 45 proc.  

(w 2015 roku było ich 1 060 tys.). Wyciągnie wniosków przyczynowo-skutkowych 

dotyczących tych powiązań wymaga jednak dokładniejszych analiz - piszą autorzy analizy.  

 

Jednak w raporcie „Szybki Monitoring – analiza sektora przedsiębiorstw” z kwietnia tego 

roku55, NBP przyznaje, że program mógł mieć wpływ na decyzje o odejściach z pracy  

w 14 proc. ankietowanych firm. W ok. 6 proc. przedsiębiorstw przyspieszono podwyżki 

płac, przy czym „najwyższy odsetek takich firm obserwowany był w handlu detalicznym”. 

 

- Konieczność przyspieszania podwyżek płac wynikała prawie wyłącznie z rezygnacji 

będących skutkiem programu – podaje raport.  

 

To pokazuje, że przynajmniej w części obawy o dezaktywizację się potwierdzają, choć 

zjawisko nie jest masowe. Pytanie: jak program będzie działał na dłuższą metę? Czy po 

pewnym czasie osoby, które zostały w domu, nie pójdą zarabiać lub przeciwnie, czy skala 

dezaktywizacji nie będzie wzrastać? 

 

 

 

                                                           
55  „Szybki Monitoring NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”, nr 02/17 (kwiecień 2017 r.), Narodowy Bank Polski, 

http://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/raport_2_kw_2017.pdf, dostęp 12.03.2017. 
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3. JAKIE MOGĄ BYĆ DŁUGOFALOWE SKUTKI 500 PLUS  

SZANSE 

Wyższa dzietność 
 

Jednym z najważniejszych celów programu 500 plus jest zwiększenie dzietności. Od jesieni  

2016 r. widać wzrost urodzeń w porównaniu z okresem sprzed 12 miesięcy. W styczniu 

wzrost urodzeń był najwyższy od 2010 r., wówczas w całym roku urodziło się 418 tysięcy 

dzieci. A w pierwszych trzech miesiącach tego roku urodziło się o ponad siedem tysięcy 

więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Demografowie są jednak ostrożni  

z łączeniem tego wzrostu z 500 plus, wskazując także na dobrą sytuację na rynku pracy  

czy wdrożone już poprzednio rozwiązania prorodzinne.  

 

W 2016 roku wskaźniki dzietności w Polsce wyniósł 1,36 dziecka na kobietę w wieku 

prokreacyjnym. Choć zdaniem demografa z Uniwersytetu Łódzkiego prof. Piotra 

Szukalskiego to dyskusyjne, gdyż m.in. przy wyliczaniu czynnika dzietności bierze się pod 

uwagę także Polaków, którzy na stałe żyją w innych kraju UE56 i w ten sposób jest on 

zaniżany. Rząd stawiając sobie jako cel osiągnięcie poziomu 1,6, przekuł to na konkretne 

liczby. - Przewiduje się, że program wiązać się będzie ze wzrostem liczby urodzeń o 278 

tys. w ciągu 10 lat. – Mówiła Elżbieta Rafalska w Sejmie57. Ta liczba odnosi się wysokiego 

wariantu długoterminowej prognozy demograficznej GUS z roku 2014.  Na razie okazała się 

ona pesymistyczna, bo rzeczywiste liczby urodzeń były od początku wyższe. Najpierw o 

kilka tysięcy, a w zeszłym roku już o ponad 20 tys. Jeśli w tym roku, tak jak zapowiada 

minister Rafalska, urodzi się 400 tysięcy to będzie to już niemal 40 tysięcy więcej niż w 

wariancie wysokim prognozy GUS (362,6 tys., a wariancie bardzo wysokim 378 tys.). Ta 

pomyłka GUS pokazuje, że sytuacja nie musi być aż tak zła, a skutki polityki rodzinnej mogą 

się okazać bardziej widoczne, niż można było się spodziewać. 

 

Tym bardziej, że 500 plus jest na pewno najbardziej kosztownym i odczuwalnym jej 

elementem, ale jednocześnie kulminacją poprzednich działań. Z tego punktu widzenia 

program 500 plus, gdy zostanie obudowany innymi działaniami, może się okazać 

skutecznym środkiem jeśli chodzi o opóźnienie niekorzystnych trendów demograficznych.   

Spójność społeczna, wyrównywanie szans 
 

Program 500 plus już stał się potężnym orężem w wyrównywaniu nierówności 

dochodowych, co pokazują najnowsze dane GUS „Sytuacja gospodarstw domowych  

w 2016 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, GUS 2017”58.  

Już teraz przeciętnie wynosi on ponad jedną szóstą w dochodzie rozporządzalnym rodzin, 

które otrzymują świadczenie. Ten wkład w budżety domowe rośnie wraz z liczbą dzieci. 

                                                           
56  „Czy w Polsce nastąpi powrót do prostej zastępowalności pokoleń?”, Piotr Szukalski. 
57  12.05.2016 wystapienie Elżbiety Rafalskiej w sejmie. 
58  Sytuacja gospodarstw domowych w 2016 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych”, GUS 2017. 
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„Małżeństwa z trzema lub większą liczbą dzieci nadal znajdowały się w najtrudniejszej 

sytuacji materialnej, jednak w 2016 r. wystąpiła wyraźna poprawa ich sytuacji dochodowej. 

W stosunku do 2015 r. nastąpił wzrost przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 osobę w tych gospodarstwach aż o 25,2 proc.”59. W widoczny 

sposób świadczenie rzutuje na różnice między miastem a wsią, choć oczywiście nie jest 

jedynym czynnikiem. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w miastach 

wzrósł w 2016 r. w stosunku do 2015 r. o 4,9 proc., a na wsi o 9,8 proc. Wcześniej 

wspominaliśmy także o szacunkach prof. Ryszarda Szarfenberga dotyczących redukcji 

ubóstwa wśród rodzin. Można powiedzieć, że dla rodzin z dziećmi świadczenie 

wychowawcze stało się elementem równoważącym degresywny wpływ na dochody 

systemu podatkowo składkowego.  
 

Wykres 11. Udział dochodu ze świadczenia wychowawczego Rodzina 500+  

w przeciętnym miesięcznym dochodzie rozporządzalnym na 1 osobę w gospodarstwach 

domowych, które otrzymywały to świadczenie w II–IV kwartale 2016 r., według klasy 

miejscowości zamieszkania 
 

 
 

Źródło: GUS, „Sytuacja gospodarstw domowych w 2016 r.” ( s 13). 

 

Według GUS rok 2016 był kolejnym, w którym spadło zróżnicowanie dochodowe mierzone 

współczynnikiem Giniego. Największy spadek miał miejsce na wsi. A ponieważ nie widać, 

by program miał być znacząco korygowany, więc wydaje się, że jego wpływ na 

zmniejszanie różnic dochodowym będzie się utrzymywał przez długie lata.  
 

                                                           
59  Sytuacja gospodarstw domowych w 2016 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych”, GUS 2017. 
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Wykres 12. Zróżnicowanie dochodów mierzone współczynnikiem Giniego dla Polski oraz 

według klasy miejscowości zamieszkania w latach 2004–2016 
 

 
 

Źródło: GUS, Sytuacja gospodarstw domowych w 2016 r.” (s. 5). 

Kapitał ludzki  
 

Świadczenie wychowawcze, dzięki podniesieniu dochodu w rodzinach zwłaszcza tych mniej 

zamożnych, pozwoli na poniesienie kapitału ludzkiego. 500 zł miesięcznie pozwala wielu 

rodzinom na opłacenie dodatkowych zajęć w szkole lub poza nią czy wakacyjnego 

wypoczynku dzieci. Widać to już obecnie w badaniach GUS dotyczących sytuacji 

gospodarstw domowych w 2016 roku. W rodzinach otrzymujących 500 plus wydatki  

na edukacje były wyższe o ponad 100 proc. niż w tych niepobierających świadczenia,  

(1,6 proc. do 0,7 proc.), wyraźnie wyższe były także wydatki na rekreację i kulturę  

(8,8 proc. podczas, gdy w niepobierających 6,8 proc.). Wydatki na edukacje w grupie 

pobierającej świadczenie rosły, natomiast w przypadku ogółu spadły w odniesieniu do 

poprzedniego roku. Jednym z większych beneficjentów programu jest wieś i jak pokazują 

dane GUS w rodzinach rolników wydatki na edukacje wzrosły rok do roku o 30 proc.60.  

Nie można o oczywiście tych liczb fetyszyzować, bo wydatki na edukację stanowią 

niewielką część budżetów domowych, ale pokazują one pozytywną tendencję. Zapewne 

utrzyma się ona w miarę wzrostu zamożności społeczeństwa. A to ma szanse przełożyć się 

na wyższe kompetencje Polaków, jako pracowników i rozwój kapitału ludzkiego.  

 

Płace a 500 plus. Świadczenie wychowawcze weszło w momencie znaczącej poprawy 

sytuacji na rynku pracy. Tuż przed rozpoczęciem programu i w momencie jego startu 

pojawiły się informacje o podwyżkach adresowanych do kobiet, np. w sieciach dyskontów 

czy supermarketów. Podwyżki dotyczyły najniższych wynagrodzeń, czyli przypadków gdzie 

500 plus działało najsilniej i gdzie zachęta do odejścia z pracy była najsilniejsza.  

Ale, jak wynika z badań koniunktury NBP, nie było to powszechne. „Jedynie ok. 6 proc.  

                                                           
60  „Sytuacja gospodarstw domowych w 2016 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych”, GUS 2017. 
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przedsiębiorstw zadeklarowało związek zmian wynagrodzeń z wprowadzonymi 

świadczeniami. Prawie wyłącznie były to deklaracje o przyspieszeniu podwyżek płac. 

Najwyższy odsetek takich firm obserwowany był w handlu detalicznym. O ewentualnych 

możliwościach obniżenia wynagrodzeń czy ograniczenia podwyżek firmy informowały 

bardzo rzadko. Zrozumiałe wydaje się, że program wywołał przyspieszenie podwyżek płac 

przede wszystkim w przedsiębiorstwach, których działalność skierowana jest przede 

wszystkim bezpośrednio do konsumentów, zarówno, jeśli chodzi o firmy usługowe,  

jak i o przemysłowe”61- zauważa NBP. Ale prowadzenie tak wysokiego transferu może też 

działać w przeciwnym kierunku. Dla osób, których zarobki są powyżej najniższych płac 

spory dopływ gotówki od państwa może osłabiać presję na pracodawcę, by podwyższył 

wynagrodzenie. I takie zjawisko także dostrzegają w lipcowym badaniu koniunktury 

analitycy NBP. „Pomimo rosnących trudności z obsadzeniem wakatów nie obserwowane są 

wzrosty nacisków na podwyższenie płac. Obecnie 15 proc. firm obserwuje wzrost takiej 

presji ze strony pracowników. Jest to nieco mniej niż 6 miesięcy wcześniej, jak też wyraźnie 

mniej niż w 2008 r. Słabnące żądania stanowią jedną z przyczyn stabilizowania się 

podwyżek wynagrodzeń – w III kw. br. zamierza je wprowadzić co piąta firma. 

Wyjaśnieniem dla nierosnących żądań płacowych mogą być również przepływy migracyjne 

oraz dodatkowe dochody dla gospodarstw domowych, związane z programem Rodzina 

500+, które zmniejszają „lukę finansową” zatrudnionych osób (na co mogły wskazywać 

wyniki badań NBP nad płacami progowymi osób bezrobotnych)”62. W dłuższym okresie 

wpływ  500 plus na płace, będzie malał.  

 

Ograniczenie emigracji. Wprowadzenie świadczenia może być jednym z czynników 

ograniczających migrację Polaków. Rok 2016 był pierwszym od początku transformacji  

z dodatnim saldem migracji, na stałe wyjechało z Polski 12 tys. osób a przyjechało 13,5 tys.  

500 plus może razem z innymi czynnikami, jak dobra sytuacja na rynku pracy i rosnące 

płace, być argumentem za tym, by szczęścia szukać na miejscu, a nie za granicą. Ala trzeba 

podkreślić, że będzie to tylko jedna ze składowych decyzji i to na pewno mniej ważna niż 

perspektywa zatrudnienia ze stabilną i wysoką płacą. Bo konkurencyjność płacowa państw 

na Zachodzie Europy długo będzie się jeszcze utrzymywała.  

ZAGROŻENIA 

Dezaktywizacja  
 

Jedno z największych zagrożeń, jakie niesie ze sobą program Rodzina 500 plus, to 

dezaktywizacja zawodowa. Oczywiście nie dotyczy to całej populacji, a jedynie jej części: 

czyli rodzin z kilkorgiem dzieci, gdzie jedno z rodziców pracuje za niewielkie 

wynagrodzenie, na tyle jednak wysokie, by nie kwalifikować się do dodatku już na pierwsze 

dziecko i jednocześnie na tyle niskie, że na porzuceniu pracy traci się niewiele, za to 

przeciętny  dochód na osobę w rodzinie spada na tyle nisko, by otrzymywać dodatek już na 

pierwsze dziecko. Przy dwójce dzieci rodzina może mieć 1000 zł i jednocześnie oszczędzić 

np. na opiece przedszkolnej (dzieci mogą zostać w domu z matką). 

                                                           
61  http://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/raport_2_kw_2017.pdf. 
62  http://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/raport_3_kw_2017.pdf. 
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http://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/raport_2_kw_2017.pdf
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Zmaterializowanie się tego ryzyka oznacza duże napięcia na rynku pracy (zwłaszcza  

w krótkiej perspektywie, przy coraz większym popycie na pracę) oraz ryzyko pauperyzacji 

części społeczeństwa w przyszłości, gdy zdezaktywowane grupy będą osiągały wiek 

emerytalny. Może to być szczególnie widoczne właśnie wśród kobiet. Brak wystarczająco 

długiego stażu emerytalnego może powodować masowe zjawisko tzw. groszowych 

emerytur  lub – w bardziej optymistycznym scenariuszu – wypłatę dotowanych z budżetu 

emerytur minimalnych (dziś to 1000 zł miesięcznie). Bez względu na wariant oznacza to 

potencjalnie duże obciążenie finansów publicznych „ratunkowymi” transferami dla tej 

grupy. Co w efekcie nadmiernie obciąży kurczącą się grupę osób pracujących daninami 

publicznymi lub spowoduje wzrost długu publicznego na konto kolejnych pokoleń. 

 

Ryzyko jest tym większe, że już dziś odsetek kobiet aktywnych zawodowo jest dużo niższy 

niż u mężczyzn. Według ostatniego raportu GUS poświęconemu pozycji kobiet na rynku 

pracy między 2012 a 2015 rokiem współczynnik aktywności zawodowej kobiet (ogółem) 

nieznacznie zwiększył się i w 2015 ukształtował na poziomie 48,6 proc. Dla mężczyzn 

wskaźnik zwiększył się nieznacznie do poziomu 65 proc.63.  
 
To, czy zagrożenie się zmaterializuje zależy od kilku czynników, ale przede wszystkim od tego, 

jak będą się kształtowały płace w zawodach, gdzie są one obecnie najniższe. Średnia pensja 

pracownika przy pracach prostych jest półtora razy niższa, od średniej płacy w gospodarce 

narodowej. Przy czym jest wyraźna różnica między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn. Kobiety 

wykonujący prace proste zarabiają o 16 proc. mniej od mężczyzn w tej grupie zawodowej. 

Według danych GUS64, w 2014 r. w tej grupie zawodów miesięczne wynagrodzenie kobiet 

wynosiło 2222,40 zł., co oznacza, że netto kobieta zarabiała wtedy ok. 1615 zł. Uruchomienie 

programu spowodowało, że część pracodawców podnosi wynagrodzenia w obawie przez 

porzucaniem pracy przez beneficjentów 500 plus. Wskazują na to badania Narodowego Banku 

Polskiego65.  Jednak jedynie ok. 6 proc. przedsiębiorstw zadeklarowało związek zmian 

wynagrodzeń z wprowadzonymi świadczeniami, jak podaje NBP, największy odsetek takich firm 

działa w handlu detalicznym. Niemniej jednak poważnym hamulcem w procesie podwyższania 

płac w tym segmencie zawodów może być napływ imigrantów ze Wschodu. W 2016 r., spośród 

grupy ponad 1,2 mln Ukraińców podejmujących pracę w Polsce na podstawie oświadczeń  

o zatrudnieniu, aż 730 tys. wykonywało tzw. prace proste66.  

Nowy proletariat  
 

Inne długofalowe zagrożenie wynika – paradoksalnie – z najmocniejszego atutu programu, 

czyli jego powszechności. Dodatek mogą brać wszyscy, którzy mają co najmniej dwoje 

dzieci, bez względu na status społeczny. To może doprowadzić do zmiany społecznego 

                                                           
63  Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014, 

http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5821/1/5/1/pw_kobiety_i_mezczyzni_na_ry
nku_pracy.pdf, dostęp 19.06.2017. 

64  Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, grudzień 2015 
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/struktura-
wynagrodzen-wedlug-zawodow-w-pazdzierniku-2014-r-,5,4.html, dostęp 19.06.2017. 

65  Szybki Monitoring NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw – nr 02/17. Narodowy Bank Polski, Warszawa, kwiecień 
2017, http://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/raport_2_kw_2017.pdf, dostęp 19.06.2017. 

66  Cudzoziemcy pracujący w Polsce – statystyki, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/, dostęp 19.06.2017. 
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http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5821/1/5/1/pw_kobiety_i_mezczyzni_na_rynku_pracy.pdf
http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5821/1/5/1/pw_kobiety_i_mezczyzni_na_rynku_pracy.pdf
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/struktura-wynagrodzen-wedlug-zawodow-w-pazdzierniku-2014-r-,5,4.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/struktura-wynagrodzen-wedlug-zawodow-w-pazdzierniku-2014-r-,5,4.html
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postrzegania bezpośrednich transferów społecznych. Coś, czym wcześniej nie wypadało się 

chwalić (bo branie zasiłku socjalnego świadczyło o niskim statusie materialnym  

i społecznym), teraz przestało być powodem do wstydu. „Odstygamtyzowanie” zasiłków 

może być jednym z powodów zwiększenia zapotrzebowania na inne świadczenia społeczne. 

I – przede wszystkim – prowadzić do tzw. kultury życia z zasiłku. Zjawisko w 2013 r. opisało 

troje badaczy: Gordon B. Dahl, Andreas Ravndal Kostol i Magne Mogstad. Przeanalizowali 

oni norweski system rentowy DI. Jeden z najważniejszych wniosków z ich raportu67, 

powstałego dla amerykańskiego think tanku National Bureau of Economic Research: dzieci 

wychowujące się w rodzinach żyjących z zasiłku z większym prawdopodobieństwem same 

będą go pobierać w dorosłym życiu, niż dzieci z rodzin, które po taki zasiłek nie sięgały. I nie 

wynika to z powodów majątkowych, a kulturowych. Według autorów to efekt wytworzenia 

specyficznej kultury w rodzinach korzystających z opieki społecznej. Dzieci są lepiej 

poinformowane jak korzystać z systemu i nie mają poczucia stygmatyzacji. 

Prawdopodobieństwo, że sięgną po zasiłek w ciągu pięciu lat po opuszczeniu domu wynosi  

6 proc., w ciągu kolejnych 10 lat rośnie do 12 proc. W przypadku osób, które nie wyniosły  

z domu „kultury zasiłku” prawdopodobieństwo wynosi 1 proc.  

 

„Odstygmatyzowanie” zasiłków społecznych może wzmacniać jeszcze jeden potencjalnie 

negatywny efekt: wzrost oczekiwań wobec instytucji państwa. Po latach obowiązującej 

narracji, w której państwo miało „dawać wędkę, a nie rybę”, program Rodzina 500 plus  

na nowo definiuje rolę instytucji. Grupy, zwłaszcza te, które z programu nie korzystają  

lub korzystają w ograniczonym zakresie, mogą zgłaszać swojego roszczenia. Tym bardziej,  

że nie będzie to już działaniem społecznie wstydliwym.  

Napięcia w finansach publicznych  
 

To, co może być potencjalnie groźne, to stworzenie kolejnego sztywnego wydatku  

w budżecie, jaki wiąże się z funkcjonowaniem programu Rodzina 500 plus. Program jest 

regulowany ustawą, każdorazowa próba zmniejszenia nakładów wiąże się więc  

z koniecznością zmiany prawa, co bardzo ogranicza elastyczność Ministerstwa Finansów  

w zarządzaniu budżetem. W warunkach dobrej koniunktury napięcia są niewidoczne: 

wzrost gospodarczy zapewnia odpowiednio wysokie dochody w kasie państwa. Jednak  

w przypadku gospodarczego spowolnienia efekt może być piorunujący. Przy dużym udziale 

wydatków sztywnych następuje wzrost deficytu, który trzeba finansować długiem 

publicznym. Ryzyko związane z 500 plus może się zmaterializować, bo obecnie, mimo 

sprzyjających okoliczności, rząd nie skupia się na bilansowaniu finansów (co zbudowałoby 

coś w rodzaju bufora bezpieczeństwa na wypadek gorszych czasów), a na „gaszeniu 

pożarów”, które mogą wywołać inne działania. Np. obniżenie wieku emerytalnego, które  

w pierwszym pełnym roku działania może kosztować nawet 9 mld zł. Przy próbie 

pogodzenia sfinansowani tego z wypełnieniem unijnego kryterium deficytu (czyli 

utrzymaniu go poniżej 3 proc. PKB) napięcia mogą być widoczne już w 2018 r.  

                                                           
67  Family welfare cultures, Gordon B.Dahl, Andreas Ravndal Kostol, Magne Mogstad; National Bureau of Economic 

Research, Cambridge, lipiec 2013 http://www.nber.org/papers/w19237.pdf, dostęp 19.06.2017. 
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4. 500 PLUS A INNE FORMY WSPIERANIA RODZINY  

Zanim wprowadzono 500 plus polityka rodzinna opierała się na innych rozwiązaniach. 

Istnieją one także obecnie i transfery z ich tytułu są znaczącą częścią wydatków publicznych.  

 

Urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski – rodzicom przysługują łącznie  

54 tygodnie urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i rodzicielskiego. Urlop macierzyński 

jest obowiązkowy, trwa 20 tygodni w przypadku jednego dziecka i przynajmniej pierwsze 

czternaście musi wziąć matka. Urlop macierzyński jest płatny w 100 proc. Po ur lopie 

macierzyńskim rodzicom przysługuje prawo do urlopu rodzicielskiego, który trwa  

32 tygodnie w przypadku jednego dziecka. Urlop może być brany w nie więcej niż 

czterech częściach, do 6 roku życia dziecka. Na urlopie mogą także przebywać oboje 

rodzice, ale wówczas jest skracany proporcjonalnie o czas wykorzystany wspólnie. Urlop 

rodzicielski można także łączyć z pracą, wówczas się wydłuża do maksymalnie  

64 tygodni. Za pierwsze 6 tygodni przysługuje zasiłek w wysokości 100 proc . 

wynagrodzenia, za pozostałą część w wysokości 60 proc., chyba, że rodzic na początku 

zadeklaruje, że weźmie cały urlop, wówczas otrzyma zasiłek w wysokości 80 proc. 

wynagrodzenia. Oprócz tego istnieje osobny urlop ojcowski, płatny w wysokości  

100 proc. pensji, który wynosi dwa tygodnie i może zostać wzięty przez tatę w ciągu 

pierwszych dwóch lat życia dziecka. Ojciec może wziąć urlop w dwóch częściach,  

nie krótszych niż tydzień. Oprócz tego rodzicom przysługuje 36 miesięcy bezpłatnego 

urlopu wychowawczego, który może być wzięty do 6 roku życia dziecka68. Polska jest 

jednym z krajów UE, w których te formy opieki w pierwszym okresie życia dziecka są 

najbardziej rozwinięte.  

 

Ulga podatkowa na wychowanie dzieci - rozwiązanie wprowadzone w 2007 r., 

zmodernizowane w 2013 r. Początkowo można było odliczyć 1145,08 zł ulgi na dziecko  

w ciągu roku od podatku. Obecnie wielkość odliczenia zależy od liczby dzieci i poziomu 

dochodów. Ulga przysługuje, gdy łączny dochód rodziców nie przekracza 112 000 zł lub 

gdy małżonkowie rozliczają się osobno - 56 000 zł  rocznie. Na pierwsze dziecko 

wysokość ulgi wynosi 1112, 04 zł, podobnie na drugie. W przypadku trzeciego dziecka 

ulga rośnie do 2000,04 zł rocznie, a na czwarte i każde kolejne dziecko można odliczyć 

2700,04 zł. Od 2013 roku przy odliczeniu ulgi można uzyskać coś w rodzaju kredytu 

podatkowego: w przypadku, gdyby wpłacony podatek był zbyt niski, by w pełni skorzystać 

z ulgi, można ją odliczyć od składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.  

W rozliczeniu za 2016 r., z ulgi skorzystało 4,5 mln podatników, którzy w sumie odpisali 

prawie 7 mld zł. Mocnym atutem tej formy wsparcia rodzin jest bezpośrednie powiązanie 

jej z aktywnością zawodową, a minusem wyłączenie całych grup społecznych, które nie 

rozliczają podatku dochodowego, jak np. rolnicy69.  

 

                                                           
68  Kodeks Pracy art. 180-186 , ustawa  świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa, art. 29-31. 
69  Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 rok, Ministerstwo Finansów, 

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5747316/Informacja, dostęp 19.06.2017. 
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Świadczenia rodzinne – obecnie funkcjonuje pięć rodzajów świadczeń, które mają 

charakter socjalny: 

 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,  

 świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz 

specjalny zasiłek opiekuńczy,  

 dwa rodzaje zapomóg związanych z urodzeniem się dziecka: jednorazowa zapomoga 

z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) oraz zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka przyznawana według uznania gminy,  

 świadczenia na rzecz rodziny ustalane przez gminę i finansowane z budżetu gminy 

(wprowadzone do systemu świadczeń rodzinnych od 5 września 2015 r.),  

 świadczenie rodzicielskie (wprowadzone od 1 stycznia 2016 r.). 
 

Podstawowe wsparcie to zasiłek rodzinny. Żeby go otrzymać trzeba spełnić kryterium 

dochodowe: wynosi 674 zł na osobę lub 764 zł, jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko 

niepełnosprawne (od 1 listopada 2015 r.). Zasiłek wynosi: 

 89 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 

 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, 

 129 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 
 

Do zasiłku przysługuje aż osiem różnych dodatków (m.in. opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania 

dziecka w rodzinie wielodzietnej czy rozpoczęcia roku szkolnego). Oprócz tego są jeszcze zasiłki 

dedykowane rodzicom dzieci niepełnosprawnych: zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne.  
 

W 2015 r. ze świadczeń rodzinnych uzależnionych od dochodu skorzystało ponad milion 

rodzin. Miesięcznie z samych zasiłków rodzinnych korzystało ponad 2 mln dzieci. Wydatki 

budżetu na wszystkie świadczenia rodzinne wyniosły ponad 8 mld zł70. W 2016 r. wydatki 

wzrosły do nieco ponad 10,4 mld zł. W 2017 zaplanowano je na poziomie 11,1 mld zł. 

 

Tabela 1. Wydatki na politykę rodzinną w stosunku do PKB w latach 2014-2017 

 

Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Wydatki w mln zł 

2014 2015 2016 2017 

ogółem 
w tym 
budżet 

państwa 
ogółem 

w tym 
budżet 

państwa 
ogółem 

w tym 
budżet 

państwa 
ogółem 

w tym 
budżet 

państwa 

1. 

Świadczenie 
wychowawcze  
500 plus  

0 0 0 0 17 612 17 612 23 167 23 167 

1a 
Świadczenia 
rodzinne 4393 4387 4 256,1 4 248,6 5 761,5 5 738,6 6 193,6 6 168,6 

2 
Świadczenia 
opiekuńcze 3 854 3 854 4 474 4 466,3 4 657,0 4 657,0 4 938,6 4 938,6 

3 
Fundusz 
alimentacyjny 1 526 1 526 1 514,2 1 514,2 1 481,9 1 481,9 1 417,2 1 417,2 

                                                           
70 Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2015 r, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/informacje-statystyczne/ (dostęp 
19.06.2017). 
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Lp. 

 

Wyszczególnienie 

cd. 

Wydatki w mln zł 

2014 2015 2016 2017 

ogółem 
w tym 
budżet 

państwa 
ogółem 

w tym 
budżet 

państwa 
ogółem 

w tym 
budżet 

państwa 
ogółem 

w tym 
budżet 

państwa 

4 
Zasiłki 
macierzyńskie 6 457 6 457 7 299 7 299 8 562,1 8 562,1 9 163,2 9 163,22 

5 
Wsparcie 
w edukacji 800 800 786 786 786,0 786,0 862,6 862,6 

6 Ulgi podatkowe 6926,7 6926,7 6 982,0 6982 7 037,7 7 037,7 7 093,9 7 093,9 

7 

Pomoc społeczna 
(zasiłki okresowe 
i celowe dla rodzin 
z dziećmi) 

711,6 544,9 641,3 493,6 525,5 415,1 525,5 415,1 

8 
Pomoc dzieciom 
w formie usług         

8.1. 

pomoc państwa 
w zakresie 
dożywiania 

822,6 542,1 811,7 543,7 759,5 516,5 759,5 516,5 

8.2. 
dowożenie uczniów 
do szkół 853,2 853,2 853,2 853,2 944,9 944,9 944,9 944,9 

9 
Opieka 
instytucjonalna         

9.1. 
Opieka nad dziećmi 
do lat 3 639 101 760,4 151 888,2 151,0 1 016,0 151,0 

9.2. 

Placówki 
opiekuńczo-
wychowawcze 

1 174,8 

74,3 

1 220 

78,2 

1 276,5 

77,7 

1 335,5 

76,6 
9.3. Rodziny zastępcze 953,3 1 043,7 1 224,2 1 435,9 

9.4. Wspieranie rodziny 122,5 161,8 193,4 231,1 

9.5. Ośrodki adopcyjne 28,9 28,9 33,1 33,1 31,0 31,0 31,0 31 

9.6. 

Środki 
przeznaczone na 
wychowanie 
przedszkolne 

9869,9 1637 9 688,8 1567 10 190,0 1 670,0 10 190,0 1374 

10. 
Pozostałe działania, 
w tym:         

10.1. Karta Dużej Rodziny 6,6 6,6 9 9 27,7 27,7 19,8 19,8 

10.2. 

przypis składek na 
ubezpieczenia 
społeczne (ZUS) 

2 436,6 2 436,6 2931 2931 3 091,0 3 091,0 3 334,0 3 334,0 

RAZEM 41 575,8 30 175,4 43 465,2 31 956,0 65 050,2 52 800,3 72 659,4 59 674,0 

PKB  w cenach bieżących 
(w mln zł) 1 719 700  1 798 300  1 852 500  1 919 190*  

% wydatków na politykę 
rodzinną w PKB 2,42% 1,75% 2,42% 1,78% 3,51% 2,85% 3,79% 3,11% 

 

Źródło: „Przegląd systemów wsparcia rodzin,” Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (s. 97). 

 

Świadczenie rodzicielskie, potocznie zwane kosiniakowym - to rodzaj świadczenia 

rodzinnego. Opisujemy je osobno, gdyż jest instrumentem wprowadzonym niedawno, 

jeszcze przez poprzedni rząd, ale z datą wejścia w życie już po wyborach. Świadczenie jest 

wypłacane rodzicom, którym nie należy się urlop macierzyński lub których zasiłek z tego 

tytułu nie przekracza 1 tys. zł. W założeniach do ustawy szacowano, że z rozwiązania 
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będzie korzystało rocznie 75 tys. nieubezpieczonych, którzy otrzymają je w pełnej 

wysokości i około 50 tys. ubezpieczonych w ZUS i KRUS, którym państwo dopłaci do pełnej 

wysokości, czyli 1000 zł.71. Jednak w budżecie na 2016 rok oszacowano, że przeciętnie 

będzie korzystało z niego 59 tys. osób, podczas gdy faktycznie było to 78 tysięcy. W efekcie 

zamiast nieco ponad 600 mln zł program kosztował 800 mln zł.  W tym roku ma to być 

jeszcze więcej: 1,1 mld zł72.  

 

Fundusz alimentacyjny – celem funduszu jest wsparcie osób, najczęściej matek, których 

były partner nie płaci alimentów. Otrzymują je osoby o dochodzie do 724 zł na osobę  

w rodzinie. Samo świadczenie równe jest alimentom, ale nie może przekroczyć 500 zł.  

Przyznawane jest na dzieci do 18 roku życia lub do 25 lat jeśli się uczą. W zeszłym roku 

korzystało z niego przeciętnie 307 tys. osób miesięcznie73. Jest ono świadczeniem 

zwrotnym, bo jest ściągane z niepłacących alimentów, ale zaległości w funduszu wynoszą 

9,7 mld zł. Ściągalność należności jest na niskim poziomie, w 2015 roku kwoty zwrócone 

przez dłużników stanowiły zaledwie 12,9 proc. wypłat. Było to o 1 punkt procentowy mniej 

niż rok wcześniej74. Od 2015 roku nastąpiło jednak sporo zmian prawa, których celem było 

danie lepszych narządzi do egzekucji należności. Ostatnia zmiana dotyczy kodeksu karnego 

i jej celem było wprowadzenie bardziej jednoznacznych przepisów umożliwiających 

karanie dłużników uchylających się od płacenia alimentów. 

 

Żłobki i przedszkola – opieka nad dziećmi do lat 3 i w wieku przedszkolnym jest 

organizowana przez samorządy, podmioty prywatne lub inne instytucje. W Polsce istnieje 

2710 żłobków, oddziałów żłobkowych i klubów dziecięcych, które zapewniały opiekę nad 

dziećmi do lat 3. 83 proc. z nich to żłobki lub oddziały żłobkowe. Trzy czwarte placówek to 

prywatne miejsca opieki. W 2016 r. korzystało z nich 130 tys. dzieci. Opieką objętych jest, 

uwzględniając dzieci pod opieką niań, ok. 11,2 proc. dzieci w wieku od ukończenia  

20 tygodnia życia do lat 3, gdyby brać pod uwagę dzieci od 1 rok życia do 3 roku życia jest 

to 14,5 proc.75. Rozpiętość opłat jest duża, wynoszą one od około 12 proc. minimalnego 

wynagrodzenia - 240 zł (w żłobkach samorządowych) do ponad tysiąca (w najdroższych 

placówkach prywatnych). Największym problem jest dostęp do najtańszych 

samorządowych placówek.  Z kolei jeśli chodzi o wychowanie przedszkolne to w Polsce jest 

ponad  21,1 tys. tego typu placówek, z czego 11,3 tys. to przedszkola, a ponad 60 proc.  

z nich to placówki samorządowe. Oprócz tego istnieje 1,8 tys. punktów przedszkolnych  

i  7,8 tys. oddziałów przeszklonych w szkołach. Przebywa w nich ponad milion dzieci76.   

Pięć godzin pobytu w przedszkolach publicznych jest bezpłatnych, bezpłatny jest także 

pobyt dla sześciolatków. Za młodsze dzieci rodzice płacą złotówkę za każdą godziną 

powyżej pięciogodzinnego pobytu w placówce. W każdym przypadku rodzice ponoszą 

także koszty wyżywienia dzieci.  

                                                           
71  Uzasadnienie do nowelizacji „Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustawo”. 
72  „Przegląd systemów wsparcia rodzin” MRPIPS 2017. 
73  „Przegląd systemów wsparcia rodzin” MRPIPS 2017. 
74  Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2015 r., MRPIPS. 
75  Uzasadnienie do ustawy o systemach wsparcia rodzin. 
76  Oświata i wychowanie 2015 – 2016, GUS. 

http://www.wei.org.pl/


500 PLUS - JAK POPRAWIĆ, ŻEBY NIE ZEPSUĆ 

 

500 plus a inne formy wspierania rodziny 

 

 

 

Fundacja Warsaw Enterprise Institute 

office@wei.org.pl,  www.wei.org.pl   43 

Dożywienie dzieci - to program, który przysługuje rodzinom z odpowiednio niskim 

dochodem netto (771 zł netto na osobę). Pomoc w dożywianiu skierowana jest  

w szczególności do dzieci do siódmego roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej. Pomoc udzielana jest w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na 

zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych. Bezpośrednim udzielaniem pomocy – tak jak w przypadku innych form 

wsparcia rodzin – zajmują się gminy. I tak samo mogą ubiegać się o dotację z budżetu 

państwa na ten cel. Dożywianie dzieci w 2016 r. kosztowało budżet ok. 516,5 mln zł,  

plan na ten rok to również 516,5 mln zł. 
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5. REKOMENDACJE ZMIAN 

Raport pokazuje rzeczywistość 500 plus i perspektywy tego programu. Na tej podstawie 

przygotowaliśmy zestaw rekomendacji pokazujących możliwe drogi korekty 500 plus,  

by postawione cele zostały osiągnięte.   

CO MOŻNA ZMIENIĆ 

Rekomendacja: stabilizować 500 plus 
 

Program jest obecnie flagowym projektem polityki prorodzinnej. Największe transfery do 

rodzin płyną właśnie w ten sposób. To recepta na jedną z głównych barier w zwiększeniu 

dzietności w Polsce, jaką są warunki materialne. I jak wykazali eksperci na podstawie 

badania „Diagnoza społeczna” nie chodzi tylko o sam poziom zarobków, ale poczucie 

niepewności sytuacji na rynku pracy77, zawodowej przyszłości i ogólnie stabilizacji 

materialnej. Wdrożenie programu zbiegło się gwałtowną zmianą na rynku pracy na korzyść 

pracownika. Polska gospodarka szybko staje się gospodarką z deficytem rąk do pracy.  

W ciągu kilku lat może się zdarzyć recesja i wówczas przynajmniej przejściowo taki 

problem się pojawi. W takim przypadku program ma szanse odgrywać rolę stabilizatora 

rozpraszając niepewność rodzin co do zachowania minimum płynności rodziny  

w przypadku utraty pracy. Z tego powodu beneficjenci programu powinni mieć pewność, 

że ewentualne polityczne czy gospodarcze zmiany nie grożą jego likwidacją. W ramach 

dyskusji nad 500 plus pojawia się postulat wprowadzenia progów dochodowych i odcięcia 

od transferów najbogatszych osób. Dotychczasowe działanie świadczenia rodzicielskiego 

pokazuje, że ewentualne nadużycia, próby kombinowania i groźba wyłudzeń pojawia się  

w okolicach progu dochodowego. Wprowadzenie kolejnego tylko by te programy 

pogłębiły. Tym bardziej, że wyodrębnienie takiej grupy byłoby problematyczne. Jak wnika  

z danych resortu finansów za 2014 rok przeciętny dochód  do opodatkowania w dziesiątej, 

a więc najwyższej grupie decylowej, wyniósł 101 406 zł, a więc niepełne 8,5 tysiąca na 

miesiąc. Jeśli dochodzi do tego dziecko to spada on o połowę. Koszt świadczenia to 2 proc, 

transferu czyli ponad 400 mln zł. Wprowadzenie kolejnego progu podwyższyłyby je 

zapewne jeszcze o 1 punkt procentowy, czyli kolejne 200 mln zł.  

Rekomendacja: obudowywać program rozwiązaniami ułatwiającymi godzenie 
opieki nad dziećmi z pracą 
 

Wydaje się, że największym wyzwaniem dla nadzorujących program Rodzina 500 plus 

będzie wyeliminowanie głównego zagrożenia, jakie się z nim wiąże, czyli postępującej 

dezaktywizacji zawodowej niektórych grup społecznych. Sposób na zatrzymanie 

beneficjentów na rynku pracy to rozbudowa systemu opieki instytucjonalnej nad dziećmi. 

Kluczowy, najtrudniejszy moment w opiece nad dzieckiem to okres, w którym rodzice tracą 

                                                           
77  „Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków”, Raport tematyczny, Diagnoza społeczna 2013, Warszawa 

2014. 
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prawo do urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego, a obowiązek zapewnienia miejsca  

w placówce oświatowej dla dziecka jeszcze nie zachodzi. W Polsce od 2015 r. prawo do 

edukacji przedszkolnej mają już wszystkie czterolatki. Od września 2017 r. podobne prawo 

objęło już wszystkie trzylatki. To duża zmiana, bo Polska do tej pory blado wypadała na tle 

krajów OECD w zestawieniach liczby dzieci do lat trzech, które korzystały z opieki w żłobkach. 

W 2005 r. tylko 28 proc. dzieci w tym wieku korzystało z takiej opieki, w 2012 r. już 51 proc. 

Mimo tego progresu to nadal daleko od średniej OECD, która w 2012 r. wynosiła 70 proc.78. 

Według ekspertów zapewnienie prawa do miejsca w placówce opieki jest kluczowe dla 

odciążenia rodzin, szczególnie matek, które nie muszą ograniczać dzięki temu swojej 

aktywności zawodowej. Modelowy przykład rozwiązania tego problemu to Szwecja, gdzie 

wszystkie dzieci w wieku od 1 roku mają ustawowe prawo do wczesnej edukacji i opieki. 

Podążając za raportem „Wczesna edukacja i opieka 2014”, opublikowanym przez Fundację 

Rozwoju Systemu Edukacji: gdy rodzice w Szwecji zgłaszają zapotrzebowanie na miejsce dla 

dziecka w placówce, gmina powinna je zaoferować w przeciągu czterech miesięcy. „Placówka 

musi być usytuowana możliwie jak najbliżej domu dziecka, biorąc pod uwagę efektywne 

wykorzystanie zasobów lokalnych oraz preferencje rodziców. Jeżeli popyt jest wyższy niż 

podaż miejsc, gmina może zaoferować miejsce w placówce prowadzonej przez inną 

organizację lub w innej gminie. Zazwyczaj rodzice mają opcję przeniesienia dziecka do 

wybranej placówki, kiedy zwolni się tam miejsce”- piszą autorzy raportu79. 

 

Uzupełnieniem programu zwiększania dostępności opieki instytucjonalnej nad dziećmi  

(czy też edukacji wczesnoszkolnej) może być stworzenie systemu wsparcia dla tzw. rodzin 

defaworyzowanych – czyli rodzin o niskich zarobkach, gdzie rodzice są słabo wykształceni. 

To właśnie ta grupa społeczna jest najbardziej podatna na dezaktywizację zawodową 

spowodowaną zwiększeniem transferów z programu Rodzina 500 plus. Według 

cytowanego wyżej raportu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dzieci z takich rodzin 

rzadziej uczestniczą w formach edukacji i opieki, co dodatkowo stwarza zagrożenie 

wykluczeniem społecznym. Najlepiej jednak, gdyby wsparcie dla tego typu rodzin nie było 

elementem systemu opieki instytucjonalnej, tylko było załatwiane za pośrednictwem 

pomocy społecznej. Inaczej grozi powtórzenie sytuacji, jakich byliśmy świadkami jeszcze 

niedawno przy zapisach do przedszkoli w miastach gdzie były preferencje dla matek 

samotnie wychowujących dzieci. W wielu przypadkach mieliśmy do czynienia z zatajeniem, 

że faktycznie dziecko jest wychowane przez obojga rodziców. 

 

W niektórych krajach edukacja dzieci z rodzin defaworyzowanych jest przedmiotem 

szczególnej uwagi. Np. w Irlandii działa kilkaset szkół posiadających specjalny status, 

których uczniowie maja prawo do specjalnego wsparcia. Klasy są tam mniej liczne, a szkoły 

dostają dofinansowanie wyposażenia i np. środki na sfinansowanie dostępu do Internetu 

(sprzęt, połączenie, opłaty) dla dzieci w domach80.   

                                                           
78  Education at a glance 2014, OECD, http://www.oecd.org/poland/Poland-EAG2014-Country-Note.pdf, dostęp 19.06.2017. 
79  Eurydice Brief. Wczesna edukacja i opieka 2014, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2015, 

http://czytelnia.frse.org.pl/eurydice-brief-1/ (dostęp 19.06.2017. 
80  Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej – wnioski dla Polski, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2009, 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Biuletyn_RPO_Materialy_nr_67_-
_Polityka_rodzinna_w_krajach_Unii_Europejskiej_-_wnioski_dla_Polski.pdf, dostęp, 19.06.2017. 
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Rekomendacja: minimalizować koszty innych świadczeń 
 

Dziś system świadczeń rodzinnych i tych z programu Rodzina 500 plus w dużej mierze się 

dublują. W pierwotnym projekcie 500 plus był pomysł, by dochód z programu 500 plus był 

wliczany do kryteriów dochodowych świadczeń rodzinnych. Jednak zwyciężyło podejście 

socjalne i ten przepis wypadł, co spowodowało, że ostatecznie koszty programu wzrosły  

o 2 mld zł.  Logika obu systemów jest tak skonstruowana, że osoba, która kwalifikuje się do 

świadczeń rodzinnych na pewno otrzyma 500 plus na pierwsze dziecko. Docelowo byłoby 

wskazane ograniczenie roli świadczeń rodzinnych. Rząd zrobił pierwszy krok w tę stronę 

anulując podwyżkę kryteriów dochodowych do świadczeń, która miała być w tym roku. 

Wydaje się, że powinna zostać przeprowadzona weryfikacja świadczeń i część z nich może 

być zmniejszona lub zlikwidowana. Można też spróbować wrócić do pomysłu wliczania  

500 plus do kryteriów dochodowych przy świadczeniach rodzinnych. Najlepiej, gdyby 

dotyczyło to docelowo zasiłków rodzinnych. Przy okazji waloryzacji 500 plus można 

zmniejszyć  wysokość świadczeń rodzinnych. Dziś to największa pozycja kosztująca rocznie 

blisko 3 mld zł. Argumentem za jest także to, że świadczenie wychowawcze jest tańsze  

w obsłudze. Oszczędności z tego tytułu mogą być wydawane na usługi dla rodzin.  

Rekomendacja: scenariusz awaryjny 
 

Proponujemy przygotować scenariusz awaryjny na wypadek recesji czy znaczącego spadku 

dochodów państwa, dający możliwość racjonalnego przejściowego zmniejszenia transferu 

z 500 plus. Choć z racji społecznego poparcia mało prawdopodobna jest likwidacja 

programu, to w momencie możliwego kryzysu w finansach publicznych w przypadku 

recesji może pojawić się chęć cięć na ślepo różnych wydatków. W przypadku 500 plus 

takim celem może być np. chęć ograniczenia go jedynie do programu socjalnego,  

co zmieniałoby kompletnie ideę, jaka przyświecała jego wprowadzeniu. Stąd do 

rozważenia jest przygotowanie przepisów przejściowych obniżających transfery  

z programu np. o 50 czy nawet 100 zł na rok lub dwa.  Taki scenariusz zapewne były do 

przyjęcia dla rodzin, a budżetowi dawałby od 2,5 do 5 mld. mniejszych wydatków.   

Rekomendacja: zastanowić się nad mechanizmem waloryzacji niezależnym od 
polityki 
 

Świadczenie wychowawcze w momencie wprowadzenia było relatywnie wysokim 

zasileniem rodziny. Dlatego wydaje się, że przez najbliższe lata nie powodu, by je 

waloryzować. Jednak prędzej czy później pojawią się postulaty polityczne, by to zrobić, 

dlatego warto zbudować mechanizm waloryzacji minimalizujący np. wyborczą presję.  

  

 Podwyżka świadczenia o 1 proc. czyli 5 zł to koszt dla budżetu blisko ćwierć miliarda 

złotych. Z czasem będzie pojawiała się coraz większe presja na jego waloryzację. Dziś 

mechanizm waloryzacji jest czysto polityczny81. Wysokość świadczenia może zostać 

podniesiona przez rząd, który powinien uwzględniać w takim przypadku prognozę 

                                                           
81  Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 
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wskaźnika inflacji zawartą w projekcie ustawy budżetowej. Nie ma wskazówki, kiedy rząd 

ma to zrobić. Oparcie się na inflacji zapisanej w budżecie jest rozsądnym wyjściem,  

bo w pewien sposób ogranicza wysokość podwyżki. Ale cała konstrukcja przepisu 

powoduje, że w latach wyborczych będzie pojawiała się olbrzymia presja na rząd,  

by świadczenie podwyższyć. Dlatego do rozważania jest wpisanie terminu np. 5 lat po 

których rząd ma się zastanowić czy świadczenie podwyższać lub skumulowanego 

wskaźnika inflacji np. 10 proc. Takie regulacje zmniejszałyby presję na rząd. Z drugiej 

strony dawały możliwość stopniowego relatywnego zmniejszania obciążania tym 

programem finansów publicznych w miarę jak będą rosły zarobki Polaków. Nie będzie to 

sprzeczne z rekomendowaną stabilizacją programu, gdyż świadczenie wychowawcze jest  

i w przewidywalnej przyszłości będzie bardzo dużym wsparciem dla rodzin, nawet gdyby 

nie był waloryzowany przez kilka lat. Za to oszczędności z tytułu braku waloryzowania  

500 plus mogą być wykorzystane na podwyższenie ulg, bonusy dla rodzin czy wzmocnienie 

systemu edukacji. 

Rekomendacja: zastanowić się czy powiązać udział w programie z pracą 
 

Taki postulat pojawia się, by uniknąć groźby dezaktywizacji i  pojawienia się  grupy osób 

utrzymujących się wyłącznie z transferów od państwa. Możliwe są tu dwa rozwiązania: 

bezpośrednie i pośrednie. Pośrednie jest mniej kosztowne, to rozbudowa systemu ulg 

podatkowych. Można je podwyższyć stosowanie do możliwości finansowych budżetu. 

Zaletą jest zachęcanie do aktywności zawodowej i legalizacji zatrudnienia, co powinno 

zwiększać przy okazji bazę podatkową. Obecna konstrukcja systemu ulg w Polce jest o tyle 

korzystna, że pozwala na korzystanie z ulg także osobom o niskich zarobkach do wysokości 

płaconych składek na ubezpieczenia społeczne.   

 

Inna możliwość to wprowadzenie zasady, że dodatek mogłyby otrzymywać tylko osoby 

pracujące, bez względu na formę tej pracy. Nie musi to być jedynie praca nakładcza, może 

to być także działalność gospodarcza czy praca w rolnictwie. Należy rozważyć obwarowanie 

uczestnictwa w programie wymogiem, zgodnie z którym przynajmniej jedno z rodziców 

pracuje lub przynajmniej aktywnie poszukuje pracy. By określić kto aktywnie szuka 

zatrudnienia można przy tym wykorzystać oficjalną definicję Głównego Urzędu 

Statystycznego, której GUS używa przy badaniach aktywności ekonomicznej ludności BAEL. 

Osoba aktywnie szukająca pracy to taka, która przynajmniej zgłosiła się do urzędu pracy, 

albo szukała jej przez krewnych, znajomych lub bezpośrednio w firmie, ewentualnie przez 

prywatne biuro pośrednictwa pracy, uczestniczyła w testach, rozmowach kwalifikacyjnych 

lub starała się zorganizować własną firmę lub warsztat pracy.  

 

Wadą tego rozwiązania, w porównaniu ze zwiększeniem ulg, są koszty administracyjne  

i biurokracja. By system był szczelny kontrola aktywności zawodowej czy poszukiwania 

pracy powinna być częsta, inaczej moglibyśmy mieć do czynienia z przypadkami fikcyjnej 

rejestracji w urzędzie pracy, by uzyskać prawo do świadczenia, tak jak dziś jest ze 

zgłaszaniem się do urzędów, by zyskać ubezpieczenie zdrowotne.  
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Stąd wydaje się, ze lepszym pomysłem jest rozbudowa ulg.  

 

Za granicą przykładem powiązania wypłaty zasiłku na dzieci z pracą jest brytyjski Child 

Benefit. Żeby go otrzymać trzeba mieć legalną pracę na Wyspach i posiadać numer 

ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number). Zasiłek pomyślany jest jako 

wsparcie socjalne, więc w przypadku uzyskania odpowiednio wysokiego dochodu 

beneficjent zmuszony jest zapłacić podatek (High Income Child Benefit Charge) - obecnie 

próg to 50 tys. funtów rocznie. Zasiłek wypłacany jest na dziecko do 16 roku życia lub do 

20., jeśli wciąż się ono uczy. Według aktualnych stawek kwota zasiłku na pierwsze dziecko 

wynosi 20,70 funtów tygodniowe, zaś na każde kolejne 13,70 funtów82. 

 

Łączenie pracy z rodzicielstwem promowane jest również w innych krajach. Przykład to Austria, 

gdzie za każde dziecko przysługuje rodzicom w specjalna ulga w podatku (Kinderabsetzbetrag), 

wypłacana co miesiąc przez fiskusa, powiązana z podstawowym dodatkiem na dzieci 

(Kindergeld). Z kolei w Dani dostęp do rozbudowanych świadczeń rodzinnych uzależnionych jest 

od tego, czy dziecko jest zameldowane w Danii, a rodzic płaci podatki83.  

Rekomendacja: dostroić 500 plus tak, by bardziej zachęcał do posiadania większej 
liczby dzieci 
 

Obecnie program, co pokazują cytowane wcześniej dane GUS o sytuacji rodzin w 2016 roku,   

w znaczący sposób wspomógł rodziny wielodzietne. Ale można pomyśleć o dodatkowych zachętach.  

 

Wielkość dodatku jest taka sama zarówno na drugie, jak i każde kolejne dziecko. 

Dodatkowo program zupełne nie uwzględnia zmian wysokości kosztów wychowania 

dziecka w czasie. Aż do 18 roku życia potomka wysokość świadczenia jest taka sama.  

 

Tymczasem wiele krajów Unii Europejskiej stosuje gradację uzależniając wysokość 

świadczeń od wieku i od liczby dzieci. Przykład: Austria, w której podstawowy dodatek na 

dzieci wynosi 109,70 euro na dziecko do 3. roku życia, po czym rośnie do 117,30 euro,  

dla dzieci w wieku 4-9 lat a następnie do 136,20 euro po ukończeniu przez dziecko 10 lat. 

Dodatek rośnie też wraz z liczbą dzieci. I tak, przy drugim dziecku – jest wyższy o 6,70 euro, 

przy trójce o 16,60, czwórce o 25,50, piątce o 30,80, szóstce o 34,40, siódemce i więcej  

o 50 euro84. Wysokość dodatków na dzieci ze względu na wiek różnicuje też Holandia  

i Portugalia, zaś ze względu na ich liczbę m.in. Irlandia, Niemcy, Portugalia i Francja. 

Niektóre kraje – jak Francja – dorzucają dodatkowe bonusy dla rodzin wielodzietnych,  

np. dodatki na opiekę dzienną czy szkolną, czy finansowanie raz w roku wyprawki szkolnej.  

 

Pomysł na promocje wielodzietności może być wprowadzany stopniowo, w miarę 

pojawiania się możliwości finansowych w budżecie. Obecnie świadczenie otrzymuje  

                                                           
82  Źródło: https://www.gov.uk/child-benefit/what-youll-get, dostęp 19.06.2017. 
83  Ulgi podatkowe i świadczenia i rodzinne w UE, PwC, Warszawa, listopad 2016, https://www.pwc.pl/pl/pdf/ulgi-

podatkowe-2017.pdf, dostęp 19.06.2017. 
84  Ulgi podatkowe i świadczenia i rodzinne w UE, PwC, Warszawa, listopad 2016, https://www.pwc.pl/pl/pdf/ulgi-

podatkowe-2017.pdf, dostęp 19.06.2017. 
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303 tys. rodzin z trojgiem dzieci, z czworgiem - 56 tys., z pięciorgiem ponad 13 tys.,  

a z sześciorgiem 6 tys.85. Czyli łącznie dzieci trzecich i kolejnych w rodzinach, na które jest 

wypłacane 500 plus, jest niespełna 500 tysięcy. Podwyższenie świadczenia dla nich  

o np. 100 zł to koszt 600 mln zł rocznie, o 200 zł dwa razy więcej. Dla rodzin to zysk 1200 

lub dodatkowe 2400 zł na dziecko. Taki ruch można wykorzystać w perspektywie kilku lat 

np. przeznaczając na ten cel pieniądze „zaoszczędzone” na waloryzacji świadczenia 

wychowawczego (to ponad 1 mld zł przy 5 proc. waloryzacji) lub oszczędności wynikające  

z wprowadzenia wliczania wpływów ze świadczenia wychowawczego do kryterium 

rodzinnych. Takie rozwiązanie, jak wspominaliśmy wcześniej, było pierwotnie w projekcie 

ustawy, co miało zmniejszyć wydatki na świadczenia o około 2 mld zł.  

 

Drugą możliwością są różnego rodzaju bonusy dla rodzin, na wzór francuski, obejmujące 

dożywianie w szkole, opłacanie dodatkowych zajęć itp. 

 

Kolejna możliwość to rozbudowa systemu ulg tak, by jeszcze bardziej promował rodziny 

wielodzietne, co łączyłoby się jednocześnie z postulowanym zachęcaniem do aktywności 

zawodowej.  

 

 Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłyby ulgi lub bonusy, gdyż nie komplikowałyby 

wypłat 500 plus.  

 

Inny ciekawy pomysł na zachęcanie do posiadania większej liczby dzieci stosuje Estonia. 

Każdy, kto posiada przynajmniej piątkę dzieci ma prawo do przejścia na emeryturę o 5 lat 

wcześniej niż ustawowy wiek emerytalny. Jeśli dzieci jest czworo przejście na emeryturę 

można przyspieszyć o trzy lata, troje – o rok. Podobny system stosują Słoweńcy: za opiekę 

nad jednym dzieckiem przejście na emeryturę można przyspieszyć o 6 miesięcy, dwójką 

– o 16 miesięcy, trojgiem – o 26 miesięcy, czworgiem – o 36 miesięcy, pięciorgiem lub więcej 

dzieci – o 48 miesięcy. W zachęty emerytalne poszli też Węgrzy, z tym, że dotyczą one jedynie 

kobiet. Te, które wychowały pięcioro lub więcej dzieci mogą za każde z nich zmniejszyć o rok 

minimalny wymagany do emerytury staż pracy (ale nie więcej niż w sumie o 7 lat)86. 

 

W przypadku polskiego systemu emerytalnego wydaje się, że lepszym rozwiązaniem niż 

wcześniejsze przejście na emeryturę byłaby dopłata ze strony państwa do kapitału 

emerytalnego lub  w niektórych przypadkach wprowadzenie gwarancji minimalnej emerytury 

dla matki trójki lub więcej dzieci, o ile pracowała i ma określony staż pracy, choćby niższy od  

obecnego minimalnego.  

Rekomendacja: rozważyć korektę systemu zachęt podatkowych na dzieci  

 

Polska należy do krajów, które stosują proste odliczenie określonej kwoty od podatku od 

dochodów osobistych. Przy czym od 2013 r. kwota odliczenia jest zróżnicowana  

w zależności od liczby dzieci, a samego odliczenia można też dokonać od zapłaconych 

                                                           
85  http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,8949,prawie-4-mln-dzieci-z-rodzina-500.html. 
86  Tamże. 
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składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zmiany ulgi w aktualnej wersji 

wyeliminowały podstawowe jej wady: brak możliwości skorzystania z pełnego odliczenia 

przy niskich dochodach (za mały podatek) i brak jakiejkolwiek preferencji dla rodzin 

wielodzietnych.  

 

Nadal jednak ulga nie spełnia swojej podstawowej roli: nie jest zachętą do posiadania 

dzieci. Kwota 1200 zł, jaką można odpisać na dziecko, nie stanowi zbyt silnego motywatora, 

co widać po liczbie urodzeń w ostatnich dziesięciu latach (a tyle już funkcjonuje odliczenie 

na wychowanie dzieci). Ewentualna modyfikacja mogłaby więc nastąpić w dwóch 

kierunkach. Pierwszy: radykalna zmiana, która wiązałaby się z dużym zmniejszeniem 

obciążenia podatkowego, ściśle powiązana z dochodem i liczbą dzieci Drugi kierunek: 

porzucenie mitu o pronatalistycznym charakterze ulgi i potraktowaniu jej jako wsparcia 

określonych aktywności rodzin w zakresie pożądanym przez państwo. 

 

Pierwszy kierunek potencjalnych zmian to zwiększenie obecnych ulg lub bardziej radykalny 

pomysł: uwzględnianie dzieci do wyliczania dochodu do opodatkowania. Działa to na 

podobnej zasadzie, jak wspólne opodatkowanie małżonków, z tym, że wskaźnik 

przypadający na dziecko w rodzinie może być niższy niż 1. To tzw. „części fiskalne”.  

Dla przykładu: podatnik i jego małżonek mogą być brani pod uwagę „w całości”, dziecko 

tylko w połowie (wskaźnik 0,5). Wówczas łączny dochód do opodatkowania dzieli się przez 

2,5. Jeśli dzieci jest więcej wówczas ten iloraz się zwiększa. To metoda stosowana w kilku 

krajach europejskich, przede wszystkim we Francji. Jej główna zaleta: posiadanie dużej 

liczby dzieci jest równoznaczne z radykalnym obniżeniem podatków dla rodzin zamożnych. 

PwC w swoim raporcie podaje, że rodzina z dwójką dzieci uzyskująca ten sam przychód  

co osoba rozliczająca się samodzielnie, może zapłacić we Francji nawet 5-krotnie niższy 

podatek. Iloraz rodzinny – bo tak się nazywa ten system – stosuje też Portugalia. Tam łączny 

dochód do opodatkowania dzieli się przez części fiskalne, gdzie podatnikowi przypada jedna 

część, a dziecku trzy dziesiąte ( współczynnik dla małżeństwa z dwójką dzieci wynosi 2,6)87.  

 

W Polsce iloraz rodzinny, w finale kampanii wyborczej w 2015 r., zaproponowała Platforma 

Obywatelska, wcześniej proponował go PJN. Wg pomysłu PO miał być on wprowadzony 

równolegle z tzw. podatkiem jednolitym (połączone wszystkie składki i podatki w jedną 

daninę). Jednak projekt był niedopracowany, a zwycięzcy wyborów, czyli Prawo  

i Sprawiedliwość, nie podjęli tematu. 

 

Drugi kierunek to umożliwienie odliczenia od podatku jasno określonych wydatków, 

ponoszonych na wychowanie dzieci. Taki model stosuje Belgia. Obok standardowej ulgi 

odliczanej od dochodu (jej wysokość zależy od liczby dzieci), belgijski podatnik może 

odliczyć wydatki na opiekę nad dzieckiem do kwoty 11,20 EUR dziennie na dziecko poniżej 

12. roku życia. Jeszcze ciekawszy model ma Chorwacja: tam ulga na dzieci jest 

zróżnicowana nie tylko pod względem liczby dzieci, ale również terytorialnie. Najwyższe 

ulgi mają mieszkańcy tzw. terenów rozwijających się pierwszej grupy i Vukovaru. Z kolei  

                                                           
87  Tamże. 
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w Estonii można odliczyć wydatki na szkołę. Dokładny katalog wydatków związanych  

z wychowaniem dziecka, które można odliczyć ma Francja. Są to wydatki na opiekę nad 

dzieckiem do 7 roku życia (maksymalnie połowę kosztów poniesionych na opiekę 

wykonywaną poza domem), wydatki na edukację (różne limity w zależności od tego, na 

jakim stopniu edukacji jest dziecko, najwyższe odliczenie przysługuje za studia). W całości 

można odliczyć też alimenty płacone na dziecko88. Wadą tego systemu jest komplikowanie 

systemu podatkowego, wprowadzenia odliczeń na kolejne cele będzie powodowało 

konieczność wydawania kolejnych interpretacji, zastanawiania się czy dany wydatek się 

kwalifikuje do ulgi itp.    

Rekomendacja: dodać zagranicznych rodziców 
 

Świadczenie otrzymują już dziś rezydenci w  Polsce. Wg Resortu Rodziny w I kwartale  

tego roku świadczenie wypłacano ponad ośmiu tysiącom dzieci obcokrajowców, z czego 

trzy tysiące to Ukraińcy. 500 plus powinno stać się instrumentem nowej polityki 

migracyjnej. Nawet jeśli 500 plus odniesie oszałamiający sukces to jego rezultaty 

zobaczymy na rynku pracy w końcówce lat 30-stych tego stulecia. Tymczasem według GUS 

do 2035 roku liczba osób w wieku 15-65 lat zmniejszy się o 3,5 mln, w porównaniu  

z 2015 rokiem. Dlatego Polska jest skazana na przyjmowanie imigrantów zarobkowych 

najlepiej z krajów nam bliskich kulturowo lub takich, którzy się łatwo asymilują. Praktyka 

pokazuje, że chodzi o kraje byłego ZSRRR, m.in. Białoruś czy Ukrainę oraz Wietnam.  

Już dziś 500 plus przyznawane jest rezydentom, ale wpisane w strategię migracyjną może 

okazać się bonusem, dla tych z nich, którzy będą chcieli w Polsce nie tylko pracować,  

ale żyć i sprowadzić tu rodzinę. Dlatego powinna zostać wprowadzona karta stałego 

pobytu z prawdziwego zdarzenia dla takich osób. A w momencie, gdy sprowadzą tu 

rodziny powinny one zostać objęte świadczeniem wychowawczym. To umożliwi zmianę 

charakteru imigracji z okresowej na długotrwałą.  

Rekomendacja: mieszkania dla 500 plus 
 

Diagnoza społeczna i inne badania pokazują, że drugą - oprócz materialnej - barierą 

dzietności w Polsce jest kwestia mieszkaniowa. Dlatego jeśli demograficzny efekt 500 plus  

ma być trwały, to konieczne jest uruchomienie taniego budownictwa pod wynajem.  

To problem, z którego zdaje sobie sprawę rząd, czego wyrazem jest program Mieszkanie 

Plus. Ale podstawowy dylemat w tej kwestii to nie: czy budować, ale jak to robić. Program 

musi być masowy a więc oparty na rozwiązaniach rynkowych, bo ani państwa ani 

samorządów nie będzie stać na samodzielną budowę 2-3 mln mieszkań. Większość z nich 

powinna być w tanim standardzie, by mogły nich mieszkać młode rodziny. To możliwe 

jedynie, jeśli państwo wciągnie do programu prywatnych deweloperów. 

                                                           
88  Ulgi podatkowe i świadczenia i rodzinne w UE, PwC, Warszawa, listopad 2016, https://www.pwc.pl/pl/pdf/ulgi-

podatkowe-2017.pdf, dostęp 19.06.2017. 
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Rekomendacja: bardziej przyjazny dla rodziny system edukacji 
 

Polska szkoła jest cały czas reformowana. Przez osiem lata mieliśmy dyskusję na temat 

sześciolatków w pierwszych klasach. Obecnie mamy do czynienia ze zmianą struktury szkół 

i procesu nauczania. Ale nie zmienia się jedno: olbrzymi udział rodziców w tym całym 

procesie. Pozornie to oczywiste, ale rola rodziców powinna być uzupełniająca, zwłaszcza  

w nauczaniu na poziomie podstawowym i średnim. Tymczasem, jak zwraca uwagę 

demograf prof. Piotr Szukalski, przeładowane programy i wysokie wymogi powodują,  

że znaczna część nauki odbywa się w domu lub na korepetycjach, za które płacą rodzice. 

Natomiast w stawianej za edukacyjny wzór Finlandii korepetycje są zakazane, ponieważ 

Finowie uznają, że to szkoła powinna skutecznie uczyć. Jak zwraca uwagę prof. Piotr 

Szukalski taki kształt polskiej edukacji staje się barierą dla posiadania kolejnych dzieci. 

Podobnego zdania jest Centrum im. Adama Smitha, które systematycznie przygotowuje 

raporty o kosztach wychowania dziecka w Polsce i wskazuje na rosnące koszty edukacji.  

„Koszty wychowania dzieci, mierzone, jako stopień pogorszenia standardu życia 

wynikający z wychowywania i utrzymania dziecka, są stosunkowo wysokie i sięgają od  

15 proc. do 30 proc. budżetu rodziny. Koszty te zmieniają się w tym przedziale w zależności 

od liczby dzieci, ich wieku i etapu edukacji. Zarówno koszt wychowania dzieci, jak i to,  

co spotyka rodziców na rynku pracy, przyczyniają się do niskiego poziomu dzietności  

w Polsce”89. 

 

Dlatego warto pomyśleć o podwyższeniu standardu polskiej szkoły, zapewnieniu uczniom 

w szkole dodatkowych zajęć, a także takim przeformułowaniu trybu pracy, by 

minimalizować ich pracę w domu. Tak, by była to kompleksowa opieka między 08.00  

a 16.00. W grę może także wchodzić sfinansowanie w całości kosztów obiadów. Te zmiany 

będą oczywiście kosztowne, ale ponieważ liczba uczniów stopniowo spada, z powodu 

demograficznych trendów, to subwencja oświatowa będzie się zmniejszać. Dlatego taka  

zmiana systemowa może być wprowadzana stopniowo, bez radykalnego zwiększania 

kosztów.  

Rekomendacja: zachować prostotę obsługi programu 
 

To, w jak krótkim czasie uruchomiono program Rodzina 500 plus oraz fakt, że odbyło się to 

bez większych wstrząsów i działa bez perturbacji świadczy o jednym: organizacyjnie okazał 

się on sukcesem. Wynika to z jego podstawowego atutu, czyli prostoty. Wniosek  

o przyznanie świadczenia jest intuicyjny, zakres danych potrzebnych do jego wypełnienia 

ograniczony, co ułatwia ich przetwarzanie przez organy zajmujące się przyznawaniem  

i wypłatą świadczeń. Wniosek jest stosunkowo łatwo złożyć: można to zrobić w urzędzie 

gminy, ale ponieważ rządzący namówili do współpracy największe polskie banki,  

to umożliwiło wnioskowanie o 500 plus za pośrednictwem bankowości elektronicznej.  

To przyspieszyło i udrożniło cały proces. 

 

                                                           
89  „Koszty wychowania dzieci w Polsce 2017”. Raport Centrum im Adama Smitha. 
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Koszty administracyjne też są ograniczone. Tylko w przypadku części beneficjentów trzeba 

weryfikować dodatkowe informacje o dochodzie (trzeba je składać, jeśli ktoś ubiega się  

o dodatek już na pierwsze dziecko). Każda zmiana, której celem byłoby wprowadzenie  

np. dodatkowego progu dochodowego uprawniającego do dodatku automatycznie 

oznaczałaby zwiększenie kosztów działania programu Rodzina 500 plus. Jak to wygląda  

w praktyce można prześledzić na przykładzie działania systemu świadczeń rodzinnych.  

W 2015 r. ze świadczeń wypłacono 8 mld zł. Kosztowało to 337 mln zł, z czego większość 

wyłożył budżet centralny. Obsługa programu Rodzina 500 plus, gdzie w 2016 r. wypłacono 

ponad 17 mld zł, to 317 mln zł z budżetu. Atutem programu jest także jego wysoki stopień 

zdigatlizowania. 30 proc wniosków w nowym naborze od 01.08 zostało złożonych drogą 

elektroniczną.  

Rekomendacja: nie wprowadzać górnego kryterium dochodowego 
 

Takie pomysły padają jako receptą na racjonalizację programu. Stawia je m.in. Nowoczesna. 

Jednak postulujący je eksperci czy politycy zapominają, że 500 plus nie jest programem 

socjalnym, a prorodzinnym. Jego celem jest premia od państwa za posiadanie dzieci. Z tego 

punktu widzenia kwestie dochodowe są wtórne, tym bardziej, że świadczenie wypłacane 

jest na wniosek. Argument drugi to mała skuteczność takiego ruchu. Jak wynika z danych 

MF 10 decyl rodzin korzystający z 500 plus, jeśli chodzi o dochód do dyspozycji,  

to 57 tys. rodzin. Gdyby je wyłączyć z programu to oszczędności wyniosłyby 300 mln zł. 

Gdyby wyłączyć z programu także 9 decyl, to kolejne 60 tys. rodzin, wówczas oszczędności 

wzrosłyby do ponad 600 mln zł. Ale wymagałoby to zorganizowania systemu kontrolnego,  

a to byłby element podwyższający koszty systemu. Obecnie weryfikacji dochodowej 

podlega 1,5 mln wniosków i to decyzje w tych sprawach generują gros kosztów obsługi 

programu. Wprowadzenie górnego progu dochodowego wymagałoby takiego wysiłku 

wobec wszystkich wniosków. Ewentualne oszczędności mogłyby się okazać dużo niższe od 

spodziewanych. Ich wyliczenie nie jest proste. Dziś urzędnicy wydają 2,6 -2,7 mln decyzji, 

bo tyle wpływa wniosków. Jednak tych najbardziej pracochłonnych jest 1,5 mln. Obecnie 

wydatki na obsługę świadczenia to 360 mln  zł., czyli około 1,5 proc.  przeznaczanych na ten 

cel pieniędzy. Można się spodziewać, że kolejny próg dochodowy podwyższyłby wydatki do 

2-3 proc. kosztów obsługi programu.  
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