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Konsekwencje podwyżki VAT 
dla kosztów wychowania dzieci 

Jak chronić polskie rodziny przed wzrostem kosztów wychowywania dzieci 
 

OPINIA CENTRUM  IM. ADAMA SMITHA 
 

Streszczenie 
 

 Eksperci Centrum im. Adama Smitha szacują koszt wychowania 
jednego dziecka w Polsce (do osiągnięcia dwudziestego roku życia) 
na 190 tys. zł, a dwójki dzieci na 322 tys. zł. 

 Chociaż posiadanie dzieci nie jest wyłącznie skutkiem ekonomicznych 
kalkulacji, to obawy potencjalnych rodziców o bezpieczeństwo 
ekonomiczne rodziny i jej poziom życia negatywnie wpływają na 
decyzje posiadaniu i o liczbie dzieci. Niskim poziom dzietności 
polskich rodzin jest w znacznej mierze skutkiem obaw przed wysokimi 
kosztami posiadania dzieci. 

 Stopień ubóstwa polskich rodzin jest wysoki. Według danych Komisji 
Europejskiej Polska przoduje w tym niechlubnym rankingu:  pośród 
wszystkich państw członkowskich UE w Polsce najwięcej (29%) dzieci 
żyje w biedzie, a w sumie co piaty Polak żyje poniżej progu ubóstwa. 

 Imperatywem działania polskiego państwa powinna być ochrona 
polskich rodzin przed wzrostem kosztów utrzymania i wychowania 
dzieci.  

 Planowane podniesienie VAT na ubranka i buciki dziecięce z 8% do 
23% zwiększy koszty wychowania rodziny z trójką dzieci do momentu 
uzyskania przez nie dwudziestego roku życia o około 9000 zł (rocznie 
o 450 zł). W niektórych krajach członkowskich stawka VAT na 
produkty dziecięce wynosi 0% (przykładowo w Wielkiej Brytanii) lub 
3% (jak Luksemburgu 3%) i rządy tych państw utrzymują ją pomimo 
nacisku instytucji unijnych.  

 Dla prawie 10 mln rodzin zmiana ta będzie oznaczać dodatkowy koszt 
rzędu 2,72 mld zł rocznie. 

 Zmiana ta byłaby szczególnie niekorzystna dla rodzin polskich 
rolników, którym wzrostu cen artykułów dla dzieci nie zrekompensuje 
żadna ulga w podatku dochodowym. 

 Polski system podatkowy nie powinien traktować posiadania wielu 
dzieci jako luksusowej konsumpcji, na którą stać niewielu. 

 Dla wielu polskich rodzin niższy VAT na artykuły dla dzieci, w tym 
obuwie dziecięce, to szansa, aby te artykuły nie stały się dobrami 
luksusowymi.  
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Uzasadnienie 

  
 

Tendencje demograficzne w przeważającej części państw UE, w tym w Polsce, 

każą bić na alarm. W galopującym tempie zmienia się struktura wieku polskiego 

społeczeństwa. Odwraca się piramida wieku: na emerytury przechodzi pokolenie 

powojennego wyżu demograficznego, a dzieci rodzi się za mało, aby ten niekorzystny 

trend powstrzymać. 

Wysokie koszty utrzymania i wychowania dzieci sprawiają, że rodzi się ich coraz 

mniej. Na całym świecie bowiem na ubóstwo częściej narażone są dzieci utrzymywane i 

wychowywane przez osoby samotne oraz dzieci z rodzin wielodzietnych (w skali UE 

przeciętnie 13 % dzieci jest pod opieką jednego z rodziców, a 21% w rodzinach z co 

najmniej trójką dzieci). Osoby samotnie wychowujące dzieci muszą podejmować trudne 

wybory pomiędzy długością i intensywnością pracy a czasem dla dziecka, rodziny 

wielodzietne muszą natomiast rozwiązywać problem wysokich kosztów dóbr i usług, które 

są niezbędne dla dzieci. 

Z ekonomicznego punktu widzenia dzieci są przez długie lata kosztem dla swoich 

rodzin, a potencjalną korzyścią dla całego społeczeństwa. Dobrobyt podtrzymywany jest 

pracą kolejnych roczników. Dla rodziców posiadanie dzieci nieuchronnie wiąże się z 

materialnym wyrzeczeniem, zaś dla społeczeństwa jako całości dzieci (ich ilość i 

„jakość”) są jednoznacznie pozytywną wartością – zasobem, bez którego zagrożony 

jest dobrobyt i funkcjonowanie społeczeństwa. To zbiorowości i jej politycznej 

organizacji, czyli państwu, powinno więc zależeć na zapewnieniu odpowiednio 

wysokiej dzietności i „jakości” polskich rodzin. 

 

Koszty wychowania dzieci 

 Jakie są rzeczywiste koszty wychowania dzieci? Najpełniejsze dane 

dotyczące kosztów wychowania dzieci gromadzone są i udostępniane opinii 

publicznej w Stanach Zjednoczonych (zob. tabela 1). Z danych tych wynika, że 

wychowanie dwójki dzieci do osiągnięcia przez nich pełnoletniości kosztuje 
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250,000 dolarów, a ukończenie przez nie prywatnych uczelni zwiększa te koszty 

dodatkowo o 100,000 dolarów.1   

 

Tabela 1 
 

Koszty wychowania dzieci w Stanach Zjednoczonych (w dolarach, 2001) 
 
Wiek 
dziecka 

Mieszkanie Wyżywienie Transport Odzież Zdrowie Edukacja/ 
opieka 
nad 
dziećmi 

Inne Łącznie 

0-2 2500 910 780 370 460 840 630 6490 

3-5 2470 1010 750 360 440 820 680 6630 

6-8 2380 1300 880 400 510 560 680 6710 

9-11 2150 1560 950 450 560 340 720 6730 

12-14 2400 1640 1070 750 560 240 900 7560 

15-17 1940 1780 1440 660 600 400 660 7480 

Łącznie 41520 24600 17610 8970 9390 9990 12720 124800 

 

Źródło: The Consumer Expenditure Survey by the U.S. Department of Labor 
Uwaga: Obliczenia dla pełnych rodzin z dwójką dzieci przy założeniu, że roczny dochód rodziny 
wynosi pomiędzy 39,100 a 65,800 dolarów. Te oszacowania kosztów mogą być uzupełnione o dane, 
według których roczne koszty wychowania studenta uczelni prywatnej wynoszą w Stanach 
Zjednoczonych 23,578 dolarów, a w uczelni publicznej 9,008 dolarów. 

 

 W werbalnie prorodzinnej polityce kolejnych polskich rządów nie są doceniane 

koszty wychowania dzieci. W Polsce nie istnieją wieloletnie dane pozwalające na 

wyliczenie pełnych kosztów wychowania dziecka. Brak takich danych i społecznej 

świadomości, jak kosztowne jest utrzymywanie dzieci, utrudnia zrozumienie sytuacji 

ekonomicznej rodzin z dziećmi. 

                                                
1 Anglicy obliczyli, że wychowanie dziecka od urodzenia do ekonomicznego usamodzielnienia kosztuje 
przeciętnie 160 tysięcy funtów.  
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 Koszty wychowania dzieci to suma kosztów bezpośrednich (wydatków na 

wyżywienie, odzież, obuwie, leczenie etc.) oraz kosztów pośrednich i alternatywnych 

(rodziny z większą liczbą dzieci niejako „poświęcają” zarobki jednego z rodziców, 

który w pełnym zakresie opiekuje się dziećmi). 

 Chociaż oczywistym jest, że koszty wychowania dzieci mogą się kształtować 

na różnym poziomie (w zależności od aspiracji i możliwości finansowych rodziców), 

to z punktu widzenia polityki państwa istotne jest określenie przybliżonych kosztów 

minimalnych (kosztów odpowiadających standardom życia w danym 

społeczeństwie). 

Na jakim poziomie kształtują się te koszty minimalne na początku 2011 roku w 

Polsce? Wykorzystując dostępne dane oszacowaliśmy, że koszt wychowania 

jednego dziecka do okresu osiągnięcia przezeń 20 roku życia wynosi w Polsce około 

190 tyś. złotych, a koszt wychowania dwójki dzieci wynosi około 322 tyś. złotych 

(przyjmujemy, że koszt wychowania drugiego dziecka wynosi 80 % kosztów 

pierwszego ze względu na możliwe oszczędności). W przypadku rodzin z trójką 

dzieci koszty te (przyjmujemy, że koszt wchowania trzeciego dziecka wynosi 60 % 

kosztów pierwszego) wynoszą około 436 tyś złotych. Jeśli pamiętamy, że kalkulacja 

ta nie bierze pod uwagę kosztów pośrednich i alternatywnych, oraz że jest kalkulacją 

kosztów minimalnych, to oczywiste jest, że łączne koszty rzeczywiste są 

prawdopodobnie jeszcze wyższe. 

 Wobec zatrważających tendencji demograficznych oraz wysokich kosztów 

wychowania dzieci w Polsce obowiązywać powinien jeden kierunek: obniżanie 

kosztów wychowania dzieci. 

 Wcześniej przedstawiliśmy wyliczenia pokazujące, że utrzymanie i 

wychowanie dziecka w okresie od narodzenia do osiągnięcia 20 roku życia 

najprawdopodobniej kosztuje około 190 tys. złotych. Przyjmując, że każde następne 

dziecko zwiększa koszty mniej niż proporcjonalnie (drugie dziecko 80% kosztów 

wychowania pierwszego) można wyliczyć, że koszty wychowania dzieci wynoszą: a) 

dla rodziny z dwóją dzieci – 322 tys. złotych; b) dla rodziny z trójką dzieci – 436 tys. 

złotych. Jeśli do kosztów tych dodamy koszty wychowania i kształcenia na poziomie 

wyższym, to koszty te należałoby zwiększyć o co najmniej 60 tys. złotych na każde 

dziecko. 
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Według przedstawionych wyliczeń, skoro utrzymanie, wychowanie i 

wykształcenie trójki dzieci (do 25 roku życia) kosztuje 616,000 złotych, to pracujący 

rodzice muszą osiągnąć w ciągu prawie ćwierćwiecza dochody przed 

opodatkowaniem (przyjmujemy stawkę 19%,) rzędu 733,000 złotych. 

Przeprowadzone obliczenie pokazuje, że rodzice-podatnicy oddają w tym czasie 

państwu 118,000 złotych. 

 To niestety nie koniec drenażu kieszeni rodziców. Wspomnieć należy o 

ukrytych, choć kumulatywnie, znacznych obciążeniach płynących z podatku VAT. 

Należy zauważyć, że stawka VAT w Polsce jest wyższa niż stawka VAT w 

większości państw członkowskich UE: średnia stawka VAT dla 27 państw 

członkowskich UE wynosi 19,5%. Wyższą niż Polska stawkę VAT mają jedynie 

Szwecja i Dania (w obu państwach stawka VAT wynosi 25%), najniższą zaś 

Hiszpania – 16% oraz Wielka Brytania – 17.5%). Jak duże jest obciążenie VAT-em 

kosztów wychowania dzieci w Polsce? Pozostańmy przy przykładzie rodziny z trójką 

dzieci. Przyjmując dla prostoty rachunków jednolitą stawkę VAT w wysokości 23% 

otrzymujemy, że jej wydatki na utrzymanie, wychowanie i wykształcenie dzieci są 

obciążone podatkiem w wysokości 141,000 PLN. Chociaż w rzeczywistości 

obciążenie VAT-em jest nieco mniejsze ze względu na niższe stawki VAT na 

żywność oraz odzież i obuwie, to wciąż wielkość obciążenia podatkowego podatkiem 

pośrednim jest znaczna. 

 Powtórzmy: wysokość podatku VAT wpływa w sposób znaczący na koszty 

wychowania i utrzymania dzieci. Jeśli więc, jak jest to przez rząd planowane, VAT na 

produkty dla dzieci (odzież i obuwie) zostanie zwiększony z  8% do 23%, to skutkiem 

tylko tej zmiany byłoby zwiększenie kosztów dzieci w rodzinie z trójką dzieci (w 

cenach stałych) o 9070 złotych w ciągu całego okresu (rocznie o około 453 złote).2  

 Wyliczenia dla rodzin z trójką dzieci służą jako punkt wyjścia dla wyliczenia 

hipotetycznych kosztów dla wszystkich polskich rodzin. Ponieważ na początku XXI 

wieku około 47% polskich rodzin to rodziny z jednym dzieckiem, około 36% to 

rodziny z dwójką dzieci, a pozostała część to rodziny 3 i więcej dzietne, to dla 

                                                
2 Wyliczenie to oparte jest na założeniu, że wydatki na odzież i obuwie stanowią ok. 10% kosztów 
utrzymania dzieci. 
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wszystkich rodzin w Polsce zmiana ta wiązałaby się z koniecznością poniesienia 

dodatkowych wydatków rzędu 2,72 miliarda złotych rocznie. 

 Chociaż brak pełnych danych uniemożliwia osiągnięcie wyższej precyzji 

obliczeń, to nasze wyliczenie to jest dobrą ilustracją tego, jak znaczne są łączne 

koszty zmian w wysokości podatku pośredniego, jakim jest VAT, i dowodem na to, że 

w Polsce wydatki na utrzymanie dzieci są traktowane niemalże tak, jak wydatki na 

dobra luksusowe. 

 Wpływ wysokości podatku VAT na ceny artykułów dla dzieci i koszty 

wychowania dzieci został dobrze rozpoznany w Wielkiej Brytanii. Stąd też w kraju 

tym obowiązuje zerowa stawka VAT na produkty dziecięce (odzież i obuwie). Kolejne 

rządy Wielkiej Brytanii opierają się naciskom Komisji Europejskiej, która domaga się 

podniesienia stawki VAT w celu harmonizacji podatków pośrednich.3 Warto 

zauważyć, że Komisja Europejska nie potrafi przytoczyć silnych argumentów na 

rzecz tez o zniekształceniach jednolitego rynku płynących ze zróżnicowania stawki 

VAT nakładanych w kraju przeznaczenia (byłoby to prawdą, gdyby konsumenci 

uprawiali „turystykę zakupową” jeżdżąc w celu dokonywania zakupów do kraju o 

niższej stawce podatku VAT. Ta ewentualność występuje w przypadku dóbr o 

wysokiej jednostkowej wartości, takich jak wyroby jubilerskie, lecz nie w przypadku 

nawet zerowej stawki VAT na produkty dziecięce). Ponadto, warto przypomnieć, że 

harmonizacja może przebiegać w odwrotnym kierunku: można więc postulować 

dostosowanie do stawek VAT w Wielkiej Brytanii, co w sytuacji grożącej Europie 

Zachodniej zapaści demograficznej byłoby czymś mocno wskazanym. 

Rząd Polski powinien opierać się presji na zwiększanie stawek VAT na 

artykuły dziecięce. W przypadku polskich rodzin niższy VAT na artykuły dla dzieci, w 

tym obuwie i ubranka dziecięce, to najbardziej skuteczny sposób zmniejszenia 

kosztów wychowania dzieci. Ponadto, niższy VAT zwiększa dostępność obuwia i 

odzieży wyższej jakości oraz zachęca rodziny do częstszych zakupów, a oba te 

czynniki mają olbrzymie znaczenie dla zdrowia dzieci. 

                                                
3 Ten harmonizacyjny upór Komisji Europejskiej budził zdziwienie obecnego Prezydenta Francji, który 
w grudniu 2006 roku mówił, że nigdy nie rozumiał dlaczego stawki VAT na świadczenia lokalne, takie 
jak gastronomia czy remont, ustalane są dyrektywą unijną przy zgodzie wszystkich państw 
członkowskich. 


