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Streszczenie 
 

 

Sytuacja rodzin 
 

Koszty wychowania dzieci liczone jako wydatki na wychowanie i utrzymanie dziecka są 
stosunkowo wysokie i sięgają od 15 do 30 proc. budżetu polskich rodzin. Koszty te 
zmieniają się w tym przedziale w zależności od zamożności rodziny, liczby dzieci i ich 
wieku. Całkowite koszty wychowania dziecka są jeszcze wyższe, gdyż uwzględniają 
koszty utraconych lub zmniejszonych dochodów na skutek ograniczeń w 
podejmowaniu aktywności zarobkowej wynikających z poświęcania czasu opiece i 
wychowywaniu dzieci. 

Dzieci mogą być, z ekonomicznego punktu widzenia, traktowane jako kapitał. Może on 
przynieść w przyszłości wyższe dochody, ale jego wartość zależy od tego, czy i jak się 
weń inwestuje. Nawet w gospodarczo trudnych czasach nie należy zmniejszać 
nakładów prywatnych i publicznych na wspieranie edukacji i rozwoju dzieci. 

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 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.  

Rodzicielstwo nie jest wyłącznie rezultatem kalkulacji ekonomicznych kosztów i 
korzyści. Jednakże obawy potencjalnych rodziców o bezpieczeństwo ekonomiczne 
rodziny i jej poziom życia negatywnie wpływają na decyzje o liczbie dzieci. 
Współcześnie potencjalni rodzice mają świadomość, że w dzieci należy inwestować i że 
nakłady te zmniejszają ich materialny poziom życia. 

Dla Polski ważne jest, aby współczynnik dzietności - obecnie wynoszący ok. 1,3 - 
wzrósł do poziomu zbliżonego do 2, bez tego nasz kraj znajdzie się w głębokim 
regresie demograficznym. W tym stopniu, w jakim obawy o negatywne ekonomiczne 
skutki posiadania dzieci dla sytuacji materialnej rodzin powstrzymują Polaków od 
rodzicielstwa, ważne jest, aby koszty wychowania i utrzymania dzieci były 
minimalizowane dzięki efektywnym usługom publicznym (przede wszystkim edukacji, 
opiece zdrowotnej), ale głównie dzięki dynamicznemu rynkowi pracy i rosnącej 
produktywności pracy, pozwalającej na samodzielne uzyskanie dochodów. 
Macierzyństwo i praca zawodowa są obecnie do pogodzenia, a kariera zawodowa jest 
jednym z czynników wzmocnienia pozycji społecznej kobiet. 

 

Nadmiernie rozbudowane transfery socjalne nie są dobrym sposobem zmniejszania 
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kosztów wychowania dzieci, gdyż programy te wiążą się z wysokimi kosztami 
administracyjnymi i, jeśli są nadmierne, demotywują do aktywności gospodarczej. Ze 
100 złotych zabranych przez państwo podatnikom na pomoc potrzebującym trafia nie 
więcej niż 60-70 proc.. Resztę pochłaniają koszty transakcyjne i administracyjne. 
Ponadto, w przypadku części rodzin długookresowa zależność od transferów 
socjalnych staje się czynnikiem zniechęcającym do podejmowania pracy i ostatecznie 
skutkuje ekonomiczną dezaktywacją. W przypadku naszego kraju adresowana pomoc 
socjalna trafia także do gospodarstw domowych, których realne dochody są znacznie 
wyższe i do takiej pomocy nie uprawniają, ze względu na rozległą „szarą strefę”, w 
której podstawowe i dodatkowe dochody uzyskuje kilkanaście procent dorosłych 
obywateli Polski. 

 

Polityka podatkowa 
 

Zdecydowana większość polskich rodzin jest w stanie zapracować na swoje 
utrzymanie, jeśli państwo nie staje się nadmiernie fiskalne. Nadmierny fiskalizm tworzy 
błędne koło: zmniejsza dochody po opodatkowaniu, demotywując do aktywności 
gospodarczej, sprzyja rozrostowi szarej strefy, zwiększa liczbę osób, które nominalnie 
uprawnione są do świadczeń socjalnych, tworząc kolejną falę presji fiskalnej. 

Stawka VAT w Polsce jest wyższa niż przeciętna dla państw członkowskich UE. 
Wyższa niż w Polsce stawka obowiązuje jedynie w Finlandii (24 proc.), Chorwacji (25 
proc.), Szwecji (25 proc.), Danii (25 proc.) i Węgrzech (27 proc.). Dla 95 proc. polskich 
podatników 23-procentowa stawka VAT jest większym obciążeniem niż 18-
procentowa stawka od dochodów osobistych. 

Rodziny z dziećmi są szczególnie wrażliwe na skutki wysokiego VAT. 
Przykładowo, po podniesieniu VAT z 7 proc. do 23 proc. na niektóre produkty 
dziecięce koszty utrzymania dziecka wzrosły o 1,5 proc., czyli o około 2960 
złotych. Podniesienie VAT na wszystkie inne produkty z 22 proc. do 23 proc. 
zwiększyło koszty o dodatkowe 6300 zł w porównaniu do sytuacji utrzymywania 
VAT na poprzednim poziomie 22 proc.  

W starzejącym się społeczeństwie system polityczny przywiązuje rosnącą wagę do 
ochrony poziomu życia starszego pokolenia. Dzieci natomiast rodzą się w rodzinach 
osób młodszych, które nie osiągnęły jeszcze maksimum dochodowego (to przypada na 
wiek od 45 do 60 lat). Z tego względu wspólne opodatkowanie małżonków przynosi 
więcej korzyści osobom starszym niż rodzinom wychowującym dzieci.  
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Analiza 
 

I. Wstęp 
 

Współcześnie, w przeciwieństwie do tradycyjnych społeczeństw przeszłości, posiadanie i 
liczba dzieci jest wynikiem planowania i wyboru. Chociaż radości i troski rodzicielstwa 
nie sprowadzają się do ciągłej kalkulacji kosztów i korzyści z posiadania dziecka, to 
nie sposób nie zauważyć, że koszty utrzymania i wychowania dzieci wpływają na 
decyzję o rodzicielstwie. Co więcej, należy podkreślić, że o ile dla samych 
rodziców posiadanie dzieci nieuchronnie wiąże się z materialnym wyrzeczeniem, o 
tyle dla społeczeństwa jako całości dzieci (ich liczba i „jakość") są „kapitałem” – 
zasobem, bez którego nie ma wzrostu bogactwa i dobrobytu. Nie tylko samym 
rodzicom, ale i całemu społeczeństwu, i jego politycznej organizacji, czyli państwu, 
powinno więc zależeć na zapewnieniu odpowiednio wysokiej dzietności i „jakości" 
dzieci wychowywanych przez polskie rodziny. 

 

II. Koszty utrzymania dzieci 
 

W kwestii kosztów utrzymania dzieci szeroko rozpowszechnione są krańcowo 
różne opinie. Jedni twierdzą, że dzieci kosztują niewiele, inni z kolei podają 
kwoty, których wysokość może rodzić pytanie, czy kogokolwiek stać na dzieci. 
Pomiar kosztów utrzymania i wychowania dzieci nie jest sprawą prostą, a 
ekonomiści, w ślad za Martinem Browningiem1 – autorem klasycznego przeglądu 
badań nad wpływem dzieci na zachowania ekonomiczne gospodarstw domowych – 
proponują rozpoczęcie analizy od postawienia czterech pytań. Pierwszym z nich 
jest pytanie „pozytywne” o to, jak obecność dzieci wpływa na wzorce konsumpcji 
gospodarstwa domowego. Chodzi w nim między innymi o uchwycenie efektu 
substytucji, który pojawia się, gdy rodzina z dzieckiem przesuwa wydatki z dóbr 
preferowanych przez dorosłych na dobra służące dzieciom. Innymi słowy, na skutek 
pojawienia się dziecka, rodzice nie wydają więcej, ale wydają pieniądze inaczej. 
Drugim jest pytanie o potrzeby dochodowe rodzin z dziećmi w porównaniu z 
rodzinami bez dzieci. Chodzi w nim o identyfikację „koszyka dóbr uznanych za 
niezbędne dla dziecka i wycenę rynkowej wartości tych dóbr. Łączna wartość tych dóbr 
traktowana jest jako koszt wychowania dziecka. Podstawą jest oszacowanie potrzeb 
przez ekspertów do spraw żywienia i fizjologii, a nie rzeczywiste wydatki danego 

                                                             
1 Browning M. (1992), Children and Household Economic Behaviour, “Journal of Economic Literature” (September), 
Vol. XXX. 
 
2 Rozróżnienie to jest podobne do rozróżnienia pomiędzy kosztami wychowania dziecka a kosztami związanymi z 
decyzją o posiadaniu dziecka, gdyż decyzja taka uwzględnia także koszty okazji utraconych na skutek 
zaangażowania środków i czasu w wychowanie i utrzymanie dziecka. 
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gospodarstwa domowego” (Browning, 1992, s. 1441). Trzecim jest pytanie o faktyczne 
wydatki, czyli o to, ile rodzice w rzeczywistości wydają na swoje dzieci. Pytanie to 
bezpośrednio odnosi się do kwestii kosztów wychowania i utrzymania dziecka. 
Czwartym pytaniem jest pytanie o to, jaki dochód jest potrzebny rodzinom z dziećmi, 
aby ich dobrobyt równy był dobrobytowi rodzin bez dzieci. Jest to pytanie z zakresu 
subiektywnej analizy użyteczności, czyli zadowolenia uzyskiwanego z danego typu 
wyborów konsumpcyjnych. 

 

 
 

 

W praktyce pomiar kosztów wychowania i utrzymania dzieci wykorzystuje metodę 
eksperckiego szacowania potrzeb lub metodę analizy wydatków rodzin. Badania 
takie potrzebne są do informowania opinii publicznej o skali potrzeb i kosztów 
ponoszonych przez rodziny z dziećmi oraz pozwalają władzom publicznym na 
oszacowanie potrzeb rodzin z dziećmi i opracowanie najbardziej efektywnych 
sposobów ich wspierania. 

Zanim podejmiemy próbę oszacowania kosztów utrzymania i wychowania dzieci w 
Polsce, przyjrzyjmy się wynikom analiz w innych państwach. Najpełniejsze dane 
dotyczące kosztów wychowania dzieci gromadzone są i udostępniane opinii 
publicznej w Stanach Zjednoczonych (zob. Wykres 1). Z danych za 2015 rok wynika, 
że wychowanie jednego dziecka do osiągnięcia przez niego pełnoletniości kosztuje od 
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165 do 245 tys. dolarów, a ukończenie przez nie prywatnych szkół i uczelni zwiększa 
te koszty dodatkowo o co najmniej 100 tys. dolarów. 

 
Wykres 1  
 
Koszty dziecka w USA (w dolarach): 233 tys. 610 $ 
Schronienie i żywność przodują w wydatkach na dzieci urodzone w 2015r. 
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Pozycja „Inne” zawiera środki czystości, higieny, rozrywkę i lektury. 
 
Źródło: Bloomberg za: USDA (Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych) 
 
 
Wykres 2  
Koszt wychowania dziecka rośnie wraz ze wzrostem dochodu. 
Całkowite wydatki w wieku 0-17 lat (w dolarach).  
Rodziny o wysokich dochodach wydają na wychowanie ponad dwa razy więcej niż 
rodziny biedniejsze. 
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Te przeciętne wielkości ukrywają jednak duże zróżnicowanie ze względu na dochody 
rodziny. Mniej zamożne rodziny wydają na dzieci mniej, bardziej zamożne więcej 
(zob. Wykres 2). Wydatki na dzieci zmieniają się także wraz z ich liczbą, gdyż 
pojawiają się „korzyści skali”. W Stanach Zjednoczonych przyjmuje się, że koszty 
utrzymania i wychowania drugiego i kolejnego dziecka maleją o co najmniej 20 
proc., dzięki oszczędnościom na kosztach wyżywienia (mniejsza skala oszczędności) 
czy kosztach mieszkania i transportu (większa skala oszczędności). 

Prowadzone w Wielkiej Brytanii badania wskazują, że roczny koszt utrzymania i 
wychowania dziecka sięga w 2016 roku ok. 11 tys. funtów (zob. Tabela 1). 

 

Tabela 1 

Koszty wychowania dziecka na poziomie podstawowym w Wielkiej Brytanii w 
2010 roku i 2016 (w funtach) 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Oldfield, N., J. Bradshaw (2011) The Costs of a Child in a Low-Income Household, w The Policy Press, 19(2), 
s. 135. 
Źródło: „The cost of raising a child”, Centre for Economics and Business Research  

 

 

W Polsce wciąż nie istnieją dane pozwalające na precyzyjne oszacowanie 
kosztów wychowania i utrzymania dziecka. Gromadzenie oficjalnych danych i 
przedstawianie ich opinii publicznej w celu uświadomienia, jak kosztowne jest 
utrzymywanie dzieci (belgijskie powiedzenie głosi: „Jedno dziecko - jeden 
dom"), staje się niezbędne, gdyż sprzyjać będzie zrozumieniu przyczyn niskiej 
dzietności w Polsce i opisowi sytuacji ekonomicznej rodzin z dziećmi. 

W ślad za literaturą badawczą warto odróżnić bezpośrednie koszty utrzymania i 
wychowania dzieci liczone jako suma wydatków na wyżywienie, odzież, obuwie 
czy leczenie od kosztów pośrednich i alternatywnych (rodziny z większą liczbą 
dzieci często „poświęcają" zarobki jednego z rodziców, który w pełnym 
zakresie opiekuje się dziećmi)2. 

                                                             
2 Rozróżnienie to jest podobne do rozróżnienia pomiędzy kosztami wychowania dziecka a kosztami związanymi z 
decyzją o posiadaniu dziecka, gdyż decyzja taka uwzględnia także koszty okazji utraconych na skutek 
zaangażowania środków i czasu w wychowanie i utrzymanie dziecka. 
 

 
 

2010 2016 

Rocznie 5 954 11 040 

Łącznie (0-21) 125 034 231 843 
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Chociaż oczywiste jest, że koszty wychowania dzieci mogą się kształtować na 
różnym poziomie (w zależności od możliwości finansowych i aspiracji rodziców), to 
z punktu widzenia polityki państwa istotne jest oszacowanie przybliżonych 
kosztów przeciętnych (kosztów odpowiadających standardom życia w 
danym społeczeństwie). 

Na jakim poziomie kształtują się te koszty przeciętne w Polsce w 2017 roku? 
Oszacowaliśmy, że koszt wychowania jednego dziecka do okresu osiągnięcia przezeń 
18 roku życia wynosi w Polsce przeciętnie od 176 do blisko 200 tys. złotych, a koszt 
wychowania dwójki dzieci wynosi od 316 do 368 tys. złotych (przyjmujemy, że koszt 
wychowania i utrzymania drugiego dziecka wynosi 80 proc. kosztów pierwszego ze 
względu na „korzyści skali”, w tym na oszczędności płynącej ze wspólnej 
konsumpcji). W przypadku rodzin z trójką dzieci koszty te (przyjmujemy, że koszt 
utrzymania trzeciego dziecka wynosi 60 proc. kosztów pierwszego) wynoszą 
przeciętnie od 421 do 484 tys. złotych. Jeśli pamiętamy, że kalkulacja ta nie bierze 
pod uwagę kosztów alternatywnych oraz że jest kalkulacją kosztów podstawowych, 
to prawdopodobne jest, że łączne koszty ekonomiczne dzieci są o wiele wyższe. 

W celu sprawdzenia realizmu przedstawionych wyliczeń dla Polski można posłużyć się 
inną metodą. Dla oszacowania kosztów utrzymania rodzin organizacje 
międzynarodowe, takie jak OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), 
opracowały skalę ekwiwalentności pozwalającą na uwzględnienie różnic pomiędzy 
potrzebami osoby dorosłej a potrzebami dziecka. 

Według tej skali dzieci poniżej 14 roku życia mają potrzeby konsumpcyjne w 
wysokości 0,3 osoby dorosłej, a dzieci powyżej tego progu w wysokości 0,5 osoby 
dorosłej. Jeśli przyjmiemy, że w danym kraju płaca minimalna określa minimalnie 
adekwatny poziom dochodów (w Polsce w 2017 roku wynosi ona 1459 zł netto), to 
koszty utrzymania i wychowania dziecka do 18 roku życia wynoszą: 87,804 tysięcy 
złotych. Jeśli z kolei przyjmiemy równie powszechną oksfordzką skalę ekwiwalencji 
(Oxford Equivalence Scale), która wynosi 0,5 w odniesieniu dla każdego dziecka w 
całym okresie dzieciństwa, to koszt ten wynosi 146,34 tysięcy złotych. 

Rosnąca liczba danych dotyczących kosztów wychowania i utrzymania dziecka 
pochodząca z badań prowadzonych w różnych krajach stała się podstawą Raportu 
OECD „Doing Better for Families” z 2011 roku. Według tego raportu koszty 
wychowania dziecka stanowią od 15 do 30 proc. budżetów rodziny bez dzieci, a 
koszty wychowania pierwszego dziecka są większe niż następnych, gdyż rodzina 
korzysta z ekonomii skali, jeśli chodzi o mieszkanie, transport i oszczędności dzięki 
przekazywaniu odzieży z dziecka na dziecko. Ponadto, raport ten stwierdza, że 
koszty wychowania i utrzymania dziecka rosną wraz z jego wiekiem, a kumulują się w 
okresie przejścia do dorosłości, przy czym głównym elementem rosnących kosztów 
staje się edukacja, transport i rozrywka (OECD, 2011, s. 211). 

Eksperci OECD zauważają także, że istnieje silny związek pomiędzy kosztami 
wychowania i utrzymania dzieci a zagrożeniem ubóstwem. Utrzymanie dzieci 
obciąża budżety rodzin, wpływając negatywnie na materialny poziom życia rodziny, a 
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obawy potencjalnych rodziców o bezpieczeństwo ekonomiczne rodziny i jej 
poziom życia negatywnie wpływają na ich decyzje o liczbie dzieci. Czynnik ten 
wydaje się silnie oddziaływać w Polsce. Ogólny wskaźnik płodności kobiet pokazujący 
stosunek liczby urodzeń do liczby kobiet w wieku rozrodczym zmalał w Polsce z około 
3 w roku 1960 do około 1,3 w 2013 roku, o ile w 1984 roku urodziło się ponad 700 
tysięcy dzieci, o tyle w 2011 roku zanotowaliśmy 391 tysięcy, w 2013 roku 372 tysiące 
urodzeń, a w 2014 roku 376 tysięcy (o 45 tysięcy mniej niż w 2010 roku). Jedną z 
najważniejszych tego przyczyn jest wysoki koszt utrzymania i wychowania dzieci. 
Prognozy GUS wskazują, że liczba Polaków zmaleje z 38,4 miliona w 2014 do 36 
milionów w 2035 roku. 

 

III. Kierunki działań obniżających koszty wychowania i utrzymania 
dzieci 
 

Wnioskiem z wyliczeń kosztów wychowania i utrzymania dzieci nie jest 
zrównanie użyteczności dziecka z użytecznością przedmiotów, takich jak dom czy 
samochód, lecz wskazanie, że z indywidualnego punktu widzenia posiadanie 
dzieci nieuchronnie wiąże się z obniżeniem dochodu dostępnego na inne cele 
życiowe. 

Z ekonomicznego punktu widzenia dzieci są rodzajem specjalnych dóbr zbliżonych 
charakterystyką do długoterminowych aktywów, które w przyszłości mogą przynosić 
swoim rodzicom i społeczeństwu finansowe i społeczne korzyści, o ile się w nie 
wcześniej odpowiednio zainwestuje. 

 

Tabela 2 

Współczynnik dzietności w krajach UE-28 

  1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016* 

UE-28 : : : : : : : : : 1,51 1,61 1,58 1,58 : 

Belgia 2,54 2,61 2,25 1,74 1,68 1,51 1,62 1,56 1,67 1,76 1,86 1,74 1,70 1,78 

Bułgaria 2,31 2,09 2,17 2,23 2,05 1,97 1,82 1,23 1,26 1,32 1,57 1,53 1,53 1,46 

Czechy 2,09 2,18 1,92 2,43 2,08 1,95 1,90 1,28 1,15 1,29 1,51 1,53 1,57 1,45 

Dania 2,57 2,61 1,95 1,92 1,55 1,45 1,67 1,80 1,77 1,80 1,87 1,69 1,71 1,73 

Niemcy : : : : : : : : 1,38 1,34 1,39 1,47 1,50 1,44 

Estonia 1,98 1,88 2,17 2,04 2,02 2,13 2,05 1,38 1,36 1,52 1,72 1,54 1,58 1,60 

Irlandia 3,78 4,04 3,85 3,37 3,21 2,48 2,11 1,84 1,89 1,86 2,05 1,94 1,92 1,98 
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Źródło: Eurostat. 

*Źródło: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2127rank.html#pl. 

 
 

Koszty utrzymania nie są oczywiście jedynymi czynnikami wpływającymi na decyzję o 
posiadaniu i liczbie dzieci (w przeszłości polskie rodziny miały więcej dzieci pomimo 
znacznie niższych dochodów). Bardzo ważny jest bowiem dominujący system wartości 
i normy kulturowe. Władze publiczne nie mają jednak skutecznych narzędzi wpływania 
na systemy wartości i zmiany kulturowe. Głównym narzędziem polityki wspierania 
wzrostu dzietności jest więc działanie na rzecz zmniejszania kosztów utrzymania i 
wychowania dzieci. 

Dziecko rodzi się i wychowuje w rodzinie i jest przede wszystkim jej członkiem. 

Grecja 2,23 2,25 2,40 2,33 2,23 1,67 1,40 1,31 1,27 1,32 1,51 1,30 1,33 1,42 

Hiszpania : : : 2,80 2,20 1,64 1,36 1,17 1,23 1,33 1,37 1,32 1,33 1,49 

Francja 2,73 2,84 2,47 1,93 1,95 1,81 1,78 1,71 1,87 1,92 2,02 2,01 1,96 2,07 

Chorwacja : : : : : : : : : 1,50 1,55 1,51 1,40 1,39 

Włochy 2,37 2,59 2,38 2,17 1,64 1,42 1,33 1,19 1,26 1,34 1,46 1,46 1,35 1,43 

Cypr : : : : : 2,43 2,41 2,03 1,64 1,48 1,44 1,37 1,32 1,47 

Łotwa : : : : : : : : 1,25 1,39 1,36 1,65 1,70 1,51 

Litwa : : 2,40 2,18 1,99 2,08 2,03 1,55 1,39 1,29 1,50 1,63 1,70 1,59 

Luksemburg 2,29 : 1,97 1,55 1,50 1,38 1,60 1,70 1,76 1,63 1,63 1,50 1,47 1,61 

Węgry 2,02 1,82 1,98 2,35 1,91 1,85 1,87 1,57 1,32 1,31 1,25 1,44 1,45 1,44 

Malta : : : : 1,99 1,95 2,04 1,81 1,70 1,38 1,36 1,42 1,45 1,55 

Holandia 3,12 3,04 2,57 1,66 1,60 1,51 1,62 1,53 1,72 1,71 1,79 1,71 1,66 1,78 

Austria 2,69 2,70 2,29 1,83 1,65 1,47 1,46 1,42 1,36 1,41 1,44 1,44 1,49 1,47 

Polska : : : : : : 2,06 1,62 1,37 1,24 1,38 1,32 1,32 1,34 

Portugalia 3,16 3,15 3,01 2,75 2,25 1,72 1,56 1,41 1,55 1,41 1,39 1,23 1,31 1,53 

Rumunia : : : 2,59 2,43 2,31 1,83 1,33 1,31 1,39 1,54 1,52 1,58 1,34 

Słowenia : : : : : 1,71 1,46 1,29 1,26 1,26 1,57 1,58 1,57 1,35 

Słowacja 3,04 2,78 2,41 2,55 2,32 2,26 2,09 1,52 1,30 1,27 1,43 1,37 1,40 1,40 

Finlandia 2,72 2,48 1,83 1,68 1,63 1,64 1,78 1,81 1,73 1,80 1,87 1,71 1,65 1,75 

Szwecja : : 1,92 1,77 1,68 1,74 2,13 1,73 1,54 1,77 1,98 1,88 1,85 1,88 

Wielka Brytania : : : 1,81 1,90 1,79 1,83 1,71 1,64 1,76 1,92 1,81 1,80 1,89 
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W perspektywie międzypokoleniowej jest naturalne, aby rodzice zapewniali 
materialne podstawy utrzymania dzieci, tak jak całkowicie naturalne jest 
oczekiwanie, aby dzieci wspierały materialnie swoich rodziców i dziadków, gdy ci 
znajdą się w takiej potrzebie. Polityka państwa nie powinna rozrywać tych 
naturalnych zależności. 

Koszty wychowania dzieci przez rodziny należy jednak obniżać, chociaż państwo nie 
powinno kosztów tych upaństwawiać (całkowicie przejmować). Jak jednak sprawić, aby 
problem kosztów wychowania i utrzymania dzieci był brany pod uwagę w różnych 
obszarach polityk publicznych? Zarysować można dwa kierunki działań. Jednym z nich 
jest tworzenie specjalnych programów skierowanych na poprawę warunków życia 
rodzin z dziećmi (od ulg podatkowych, przez bony towarowe do programów 
dożywiania dzieci). Drugim jest przede wszystkim dbałość o wysoką jakość 
usług publicznych, przy redukcji obciążeń podatkowych rodzin i szerzej - 
wszystkich obywateli. 

 

Historia rozbudowanych transferów socjalnych dowodzi, że są one zazwyczaj mało 
skuteczne i bardzo kosztowne. Doświadczenia wielu krajów - od Stanów 
Zjednoczonych po kraje Europy Zachodniej (nie mówiąc o doświadczeniach krajów 
realnego socjalizmu) - wskazują, że skuteczność programów socjalnych jest niska, a 
często sprzyja rozpowszechnianiu się zachowań, które państwo chce ograniczać: jeśli 
rząd chce za pomocą pieniędzy publicznych i państwowych urzędów poprawić 
sytuację ekonomiczną matek samotnie wychowujących dzieci, to poprzez transfery 
socjalne na ich rzecz, jak w przypadku Stanów Zjednoczonych, przyczynia się do 
zwiększenia ich liczby3; jeśli chce za pomocą hojnych zasiłków dla bezrobotnych 
chronić poziom życia osób niepracujących, to na skutek tego zwiększa się liczba 
osób pozostających bez pracy. Przykłady te nie są argumentem przeciwko 
wszelkiej pomocy socjalnej adresowanej do osób potrzebujących. Pomoc socjalna 
powinna być jednak ograniczona i dobrze adresowana, aby nie wywoływać zmian w 
zachowaniu ludzi („wyuczona bezradność”, brak odpowiedzialności, roszczeniowość 
socjalna) i nie przyciągać migrantów, których głównym motywem jest chęć życia z 
transferów socjalnych. 

Należy również przypominać, że interwencja administracyjna jest zazwyczaj mało 
efektywna i że również bez niej ludzie w sposób spontaniczny niosą pomoc i 
organizują wsparcie dla innych. W działaniach na rzecz rozwiązania problemów 
społecznych nadmierna obecność administracji publicznej jest zawsze kosztowna, a 
często zbyteczna. I tak zebrane społecznie 100 złotych na pomoc dla Kowalskiego trafi 
z pewnością do tegoż Kowalskiego. Ze 100 złotych zabranych przez rząd podatnikom 
na pomoc potrzebującym (dotkniętym jakimś kataklizmem), do Kowalskiego dotrze nie 
więcej niż 60-70 proc. Reszta to koszty transakcyjne związane z funkcjonowaniem 

                                                             
3 W Stanach Zjednoczonych w 1965 roku 25 proc. dzieci Afroamerykanów wychowywane było przez samotne matki, 
w 2003 roku wskaźnik ten wyniósł 50 proc. Dla dzieci rasy białej wskaźniki te wynosiły odpowiednio: 5 i 18-20 
proc. Sara McLanahan and Christopher Jencks, Was Moynihan Right?, „Education Next”, Spring 2015. 
 



14	   „Koszty	  wychowania	  dzieci	  2017”,	  Raport	  Centrum	  im.	  Adama	  Smitha	  
 

publicznej biurokracji4. 

U podstaw polityki sprzyjającej rodzinie powinno znajdować się założenie, że 
rodzinie najlepiej służy wysoka dynamika gospodarcza, swoboda w 
dysponowaniu własnymi pieniędzmi oraz dostępność i wysoka jakość usług 
publicznych, głównie opieki zdrowotnej i edukacji, dostarczanych z 
wykorzystaniem mechanizmu konkurencji rynkowej. 

Silnie zróżnicowana jakość kształcenia w polskich szkołach sprawia, że gdy szkoła, do 
której uczęszczają dzieci, nie zapewnia wysokiej jakości kształcenia, to rodzice stają 
przed alternatywą - albo zgoda na niższe szanse życiowe dzieci, albo zakup 
korepetycji5. Źle zorganizowany system opieki medycznej w weekendy to kosztowne 
wizyty w prywatnych gabinetach, dotykające głównie rodziny z dziećmi, gdyż 
częstotliwość zachorowań dzieci w wieku do 14 lat równa jest częstotliwości 
zachorowań wśród osób najstarszych (powyżej 70 roku życia). Finansowane z 
podatków usługi publiczne stały się ważnym czynnikiem kosztów wychowania i 
utrzymania dzieci i jakości życia Polaków w ogóle, a jakość ich zależy wyłącznie od 
polskich polityków i administratorów – w małym stopniu zaś, lub wcale, od globalizacji 
gospodarczej i innych czynników zewnętrznych. 

Warto przypomnieć, że odwrotną stroną rozbudowy programów nakierowanych na 
zapewnianie obywatelom świadczeń socjalnych są wysokie obciążenia podatkowe i 
wysokie wydatki publiczne6. Pod koniec XIX wieku we Francji i we Włoszech wydatki 
publiczne i podatki były na poziomie 13 proc. dochodu narodowego, a w Stanach 
Zjednoczonych nawet na niższym. Gospodarcza funkcja rządu skupiona była na 
zasadniczych dla sprawnego funkcjonowania zbiorowości kwestiach, takich jak 
obrona narodowa, bezpieczeństwo fizyczne osób i mienia, wymiar sprawiedliwości 
oraz infrastruktura publiczna. Do wielkiego wzrostu wydatków publicznych doszło w 
okresie pomiędzy rokiem 1960 a połową lat osiemdziesiątych XX wieku, kiedy to wiele 
krajów, a szczególnie kraje zachodniej Europy, stworzyło rozwinięty system 
redystrybucji i „bezpieczeństwa socjalnego", który ujmował życie jednostki w ramy 
socjalnej kurateli państwa. W okresie mniej więcej jednego pokolenia (25 lat) kilka 
państw europejskich, w tym w szczególności Austria, Belgia, Dania, Francja, Niemcy, 
Irlandia, Włochy, Holandia i Szwecja, obciążyło wydatkami publicznymi prawie (a 
czasem więcej) 50 proc. PKB. Co więcej, w niektórych krajach, takich jak Włochy i 
Belgia, dług publiczny znacznie przekroczył 100 proc. dochodu narodowego, a spłata 
odsetek od tego długu dodatkowo obciąża obywateli tych krajów. Kraje takie jak 
Włochy wpadły w pułapkę zadłużenia: obsługa długu publicznego wymusza 
utrzymywanie wysokiego obciążenia podatkowego, a wysokie podatki z kolei 
negatywnie wpływają na międzynarodową konkurencyjność gospodarki Włoch. Polska 

                                                             
4 Dane te odnoszą się, co prawda, do Stanów Zjednoczonych, ale nie ma żadnych powodów, by sądzić, że polska 
biurokracja jest sprawniejsza i bardziej wydajna od amerykańskiej. 
 
5 Według Raportu IBE z korepetycji i dodatkowych kursów korzysta około 6 proc. gospodarstw domowych. Wydają 
one na ten cel średnio prawie 160 zł miesięcznie – IBE(2013), Koszty edukacji ponadgimnazjalnej i policealnej, 
Warszawa, s. 13. 

 
6 Wydatki socjalne są dominującą pozycją w budżetach państw Europy Zachodniej sięgającą 50-60 proc. 
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z długiem publicznym w 2017 roku, liczonym według metodologii EDP, wynoszącym 
54,4 proc. PKB może i powinna uniknąć takiego scenariusza. 

Przy cechującym państwa europejskie wysokim stopniu rozbudowy programów 
socjalnych niektóre z tych państw wydają więcej na wsparcie rodziny i dzietności, inne 
zaś więcej na programy adresowane do ludzi starszych czy rozmaitych kategorii tzw. 
społecznie wykluczonych. W państwach należących do OECD, czyli głównie w Europie 
oraz Ameryce Północnej, na politykę prorodzinną wydaje się przeciętnie 2,23 proc. 
produktu krajowego brutto. Tę średnią ciągną w górę państwa wydające ponad 3,5 
proc. (w tym Dania, Francja, Islandia i Wielka Brytania), a w dół między innymi Polska 
(około 1,5 proc.) oraz Korea Południowa (około 0,5 proc.). 

Warto podkreślić, że chociaż Wielka Brytania nie jest państwem rozbudowanych 
transferów socjalnych, to tam do 96 proc. rodzin z dziećmi trafia powszechny 
(niezależny od dochodów rodziny) zasiłek dla dzieci („child benefit” w 2017 roku 
wynosi 20,7 funta tygodniowo w przypadku jednego lub najstarszego dziecka i 13,7 
funta tygodniowo dla każdego następnego dziecka), a 76 proc. rodzin korzysta z 
kredytu podatkowego dla rodzin o dochodach poniżej ustawowego minimum. 
Znaczenie tego wsparcia zależy od sytuacji ekonomicznej rodziny. Dla imigrantów o 
niskich dochodach wielkość tego wsparcia może wydawać się hojna, dla Brytyjczyków o 
przeciętnych i wyższych dochodach jest czymś symbolicznie potwierdzającym 
prorodzinną orientację rządów. 
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Obywatele Wielkiej Brytanii zdają się rozumieć, że raz wdrożone programy transferów 
socjalnych mają tendencję do trwania, nawet jeśli są mało skuteczne. Prowadzi to z 
kolei do wzrostu obciążeń podatkowych i rozprzestrzeniania się populizmu 
ekonomicznego, którego istotą jest niedostrzeganie konfliktu celów pomiędzy 
obietnicami wzrostu transferów socjalnych a zapewnieniami o ograniczeniu lub 
niepodnoszeniu podatków. 

Warto zauważyć, że opinia publiczna w Polsce nadmiernie skupia się na kwestii 
podatków dochodowych (podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku 
dochodowego od osób prawnych), chociaż w rzeczywistości w dochodach 
współczesnych państw największy udział ma podatek pośredni (od towarów i 
usług i akcyzowy): już w 2012 roku w wielu państwach UE podatki pośrednie 
przynosiły więcej przychodów podatkowych niż podatki dochodowe i podatki od 
dochodów kapitałowych7. Podatki pośrednie nie są więc tak obojętne dla sytuacji 
ekonomicznej ludzi oraz dla ich decyzji, jak może się to wydawać osobom, które nie 
znają struktury przychodów budżetowych współczesnych państw! 

Z punktu widzenia rządów podatki pośrednie są „wydajne", względnie łatwe w 
naliczaniu i poborze, a ich niewątpliwą „zaletą" jest to, że obywatele nie są w stanie 
uświadomić sobie łącznego ciężaru opodatkowania - wyobraźmy sobie, jakim 
szokiem dla podatnika byłoby stwierdzenie sumy zapłaconych podatków pośrednich, 
gdybyśmy wprowadzili, niejako analogicznie do podatku dochodowego, rodzaj 
rocznego rozliczenia podatków pośrednich! I tak dla 95 proc. polskich podatników 23-
procentowa stawka podatku VAT jest większym obciążeniem niż 18-procentowa 
stawka podatku od dochodów osobistych. 

 

IV. Wpływ podatków pośrednich na koszty utrzymania i wychowania dziecka 
 

Wcześniej przedstawiliśmy wyliczenia pokazujące, że utrzymanie i wychowanie 
dziecka w okresie od narodzenia do osiągnięcia 18 roku życia 
najprawdopodobniej kosztuje od 176 do blisko 200 tys. złotych. Przyjmując, że 
każde następne dziecko zwiększa koszty mniej niż proporcjonalnie (drugie 
dziecko 80 proc. kosztów pierwszego, trzecie i kolejne - po 60 proc.), można 
wyliczyć, że koszty utrzymania dzieci wynoszą:  

a) dla rodziny z dwójką dzieci – od 317 do 368 tys. złotych; 

b) dla rodziny z trójką dzieci – około 422 do 484 tys. złotych; 

c) a dla rodziny z czwórką dzieci – około 528 do 582 tys. złotych.  

Jeśli do kosztów tych dodamy koszty utrzymania i kształcenia na poziomie 

                                                             
7 Przykładami tych państw są: Czechy, Estonia, Francja. Holandia, Portugalia, Słowenia i Słowacja – źródło: OECD - 
http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/revenue-statistics-tax-structures.htm. 
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wyższym, to koszty te należałoby zwiększyć o co najmniej 60 tys. złotych na 
każde dziecko. 

 

Jaki jest związek różnego typu podatków z przedstawionymi wyliczeniami? 
Odpowiedź brzmi: bardzo silny i wielostronny. Zacznijmy od podatku dochodowego 
od osób fizycznych i od najbardziej do niedawna typowej w polskich warunkach 
rodziny z trójką dzieci. Ponieważ, według przedstawionych wyliczeń, utrzymanie, 
wychowanie i wykształcenie trójki dzieci kosztuje około 587 tys. złotych, to 
pracujący rodzice muszą osiągnąć w ciągu prawie ćwierćwiecza dochody 
przed opodatkowaniem (przyjmujemy stawkę 23 proc.) rzędu 698 tys. 530 
złotych. Przeprowadzone obliczenia pokazują, że rodzice-podatnicy oddają w tym 
czasie państwu 111 tys. 350 złotych. 

To niestety nie koniec drenażu kieszeni rodziców. Wspomnieliśmy już 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 proc. Wyższą niż Polska stawkę VAT mają 
Chorwacja, Szwecja i Dania (w tych państwach stawka VAT wynosi 25 proc.) oraz 
Węgry (27 proc.), najniższą zaś Hiszpania - 16 proc. oraz Wielka Brytania - 17.5 
proc.). Jak duże jest obciążenie VAT-em kosztów wychowania i utrzymania dzieci w 
Polsce? Pozostańmy przy przykładzie rodziny z trójką dzieci. Przyjmując dla 
prostoty rachunków jednolitą stawkę VAT w wysokości 23 proc., otrzymujemy, że 
wydatki takiej rodziny na utrzymanie, wychowanie i wykształcenie dzieci są 
obciążone podatkiem w wysokości 111 530 zł. Powtórzmy dobitnie: wysokość 
podatku VAT wpływa w sposób znaczący na koszty wychowania i utrzymania dzieci. 

 

Tabela 3  

Podstawowe stawki VAT w państwach członkowskich UE (stan na 1 stycznia 2017 
roku) 

 

Państwo 2016 2017 
Luxemburg 17 17 
Malta 18 18 
Niemcy 19 19 
Cypr 19 19 
Rumunia 20 19 
Bułgaria 20 20 
Estonia 20 20 
Francja 20 20 
Austria 20 20 
Słowacja 20 20 
Wielka Brytania 20 20 
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Belgia 21 21 
Czechy 21 21 
Hiszpania 21 21 
Łotwa 21 21 
Litwa 21 21 
Holandia 21 21 
Włochy 22 22 
Słowenia 22 22 
Irlandia 23 23 
Polska 23 23 
Portugalia 23 23 
Grecja 23 24 
Finlandia 24 24 
Dania 25 25 
Chorwacja 25 25 
Szwecja 25 25 
Węgry 27 27 
 
Źródło: Komisja Europejska (2017). 

 

Chociaż brak pełnych danych uniemożliwia osiągnięcie wyższej precyzji obliczeń, to 
nasze wyliczenie wskazuje, jak znaczne są łączne koszty wzrostu stawek 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 koszty utrzymania dzieci został dobrze 
zrozumiany między innymi w Wielkiej Brytanii. Stąd też w tym kraju obowiązuje 
zerowa stawka VAT na produkty dziecięce (nie tylko na odzież i obuwie, ale i na 
dziecięce foteliki samochodowe, dziecięce malowanki czy książki obrazkowe)8. 
Kolejne rządy Wielkiej Brytanii są więc w stanie oprzeć się naciskom Komisji 
Europejskiej, która domagała się podniesienia stawki VAT w celu harmonizacji 
podatków pośrednich.  

Warto zauważyć, że Komisja Europejska nie potrafiła przytoczyć silnych 
argumentów na rzecz tezy 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. Taka ewentualność 
prawdopodobnie występuje w przypadku dóbr o wysokiej jednostkowej wartości, 
takich jak wyroby jubilerskie, lecz nie w przypadku nawet zerowej stawki VAT na 
produkty dziecięce). 

 
Podtrzymujemy zatem od lat sprawdzającą się tezę, że niskie i proste podatki 
skuteczniej uwalniają środki na wychowanie dzieci niż transfery socjalne. Zwracamy 
                                                             
8 Źródło: https://www.gov.uk/rates-of-vat-on-different-goods-and-services (data: 26 maja 2015 roku). 
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z naciskiem uwagę na podatki pośrednie. Efektywne obciążenie polskich rodzin z 
dziećmi PIT-em jest bowiem niejednolite: przy niskich dochodach i kilkorgu dzieci 
nierzadko jest ono zerowe. Jeśli bowiem pominąć wszystkie komplikacje związane 
ze składkami oraz sztucznym podziałem daniny między pracodawcę i pracownika, 
podatnicy kredytują państwo zaliczką na PIT, po czym otrzymują zwrot. Ok. 18 
proc. podatników nie płaci PIT z powodu ulg i zwolnień. Podatki pośrednie płacą 
natomiast wszyscy, przy czym efektywnie najwyższe płacą ci, którzy zużywają dużo 
dóbr akcyzowych (paliw, samochodów, energii, gazu, opału, alkoholu, papierosów) 
i mało dóbr o obniżonej stawce VAT. Ubogie rodziny z dużym udziałem żywności w 
wydatkach płacą niską efektywną stawkę. Efektywna stawka VAT ważona 
opodatkowanym (nie realnym) obrotem szacowana była w ostatnich latach na ok. 
10-15 proc. 

Zwracaliśmy uwagę w 2015 roku na zerową stawkę VAT na artykuły dziecięce w 
niektórych krajach Unii. Odciąża ona jednak tylko rodziców z małymi dziećmi. Jest 
wszakże krokiem w dobrym kierunku. Obniżki podatków pośrednich dla wszystkich 
rodziców, a nawet dla wszystkich obywateli są możliwe i mogą zresztą zwiększyć 
dochody podatkowe, jak np. w Rumunii (drugi z rzędu rok obniżki VAT już o 5 pp), 
ograniczając obrót nieopodatkowany. Zapewne efekt ujawnienia obrotu nie będzie 
tak widowiskowy jak w Rumunii, bo tam wynikał z faktu, że poprzednia stawka VAT 
na żywność była horrendalnie wysoka. 

V. Ograniczona skuteczność transferów 
 
W Zjednoczonym Królestwie świadczenie zwane Child Benefit wprowadzono w roku 
1976 ustawą z 1975 roku. W 1977 roku spadający od 1964 roku współczynnik 
dzietności ruszył w górę po osiągnięciu dna, ustabilizował się, po czym znowu 
osiągnął dno w roku 2002. Wtedy Partia Pracy wprowadziła zestaw działań 
prorodzinnych zwiększających udział ulg i transferów na dzieci w PKB. Do 2008 
roku trwał lekki wzrost współczynnika dzietności, z tym że w tym czasie zjechali na 
wyspy Polacy i wschodni Europejczycy z nowej Unii. Młode imigrantki rodziły więcej 
dzieci niż zadomowione od dawna Brytyjki. Współczynnik dzietności załamał się 
znowu w 2012 roku, chociaż polityka prorodzinna trwa. Benefit w 1976 roku 
wynosił 1 funt (6-14 dzisiejszych funtów) tygodniowo na dziecko, a dziś do dwóch 
razy więcej. Jest to naoczny dowód bardzo ograniczonej skuteczności 
wspomagania dzietności transferami pieniężnymi. Jeśli program 500+ przetrwa w 
Polsce kilka lat, to będziemy mieli możliwość śledzenia jego wpływu na dzietność. 
Być może zjawisko brytyjskie w warunkach polskich nie potwierdzi się. Będzie 
okazja sprawdzić, czy transfer bezpośredni w polskim wydaniu będzie miał 
hamujący wpływ na kolejną falę polskiej emigracji do Wielkiej Brytanii w ostatniej 
chwili przed ograniczeniami dla cudzoziemców po Brexicie.  
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VI. Program 500+, czyli cash back dla rodziny 
 
Program 500+ jest zwrotem części pieniędzy, które rodzina oddała rządowi w 
postaci podatków i tzw. składek.  

Obciąża zatem pośrednio rodziny dostarczające dochody państwu, którego aparat 
konsumuje część zwracanych rodzinom środków. Zwiększa zatem koszty transferu 
pomocy społecznej ponad dotychczasowe. W sierpniu 2007 roku Sejm RP uchwalił 
tzw. prorodzinną ulgę podatkową, która zostawia pieniądze rodzinie. Opierała się 
na założeniu, że w pierwszej kolejności należy mniej jej zabierać. 

Rząd zaś na Program 500+ pożycza pieniądze na procent, zamiast wykorzystać 
środki własne dotychczas marnotrawione, o czym w dalszej części materiału. 

VII. Udomowienie długu, czyli źródło finansowania 500+ 
 
Priorytetem rządu powinno być zmniejszenie wydatków państwa choćby na 
administrację i obsługę długu. Docelowo – jak przy każdej innej okazji – 
przypominamy, że Polska musi czym prędzej zrównoważyć wydatki i przychody. 
Dodajmy do tego w tym roku pewną ważną, zupełnie nieobecną w publicznej debacie 
myśl: Konstytucja zabrania Narodowemu Bankowi Polskiemu finansowania deficytu. Nie 
zabrania natomiast finansowania państwa, jeśli deficytu nie będzie. Tymczasem NBP 
może finansować i finansuje deficyty innych państw. 

Wskażmy zatem dwie głębokie kieszenie, z których można zaczerpnąć środki na 
narodowe inwestycje, do których bez wątpienia należy inwestycja w demografię. 
Zamiast tkwić w zadłużeniu, zwłaszcza niebezpiecznym – zagranicznym – sięgnijmy do 
tych dwóch kieszeni. 

 

VIII. Jak finansować 500+, nie zadłużając beneficjentów 
 
Pierwsza kieszeń – to koszty administracji. 11 maja 2016 roku w Sejmie wicepremier i 
minister finansów rządu RP ocenił koszt utrzymania aparatu urzędniczego na 50 mld 
zł rocznie. Jednocześnie koszt administracji podatkowej ocenia się na 1,4 proc. 
wpływów podatkowych, czyli ponad 3 mld zł. Wicepremier zapowiedział wówczas 
ograniczenie tych kosztów. W Szwajcarii koszt utrzymania administracji skarbowej 
wynosi zaledwie 0,6 proc. wpływów z danin, mimo bezwzględnie znacznie wyższych 
jednostkowych wynagrodzeń. Rząd w Polsce ucząc się organizacji systemu od 
Szwajcarii, mógłby uzyskać ok. 1,5 mld zł dla polskich rodzin, i to nie tylko z kosztów 
osobowych. 

A teraz o drugiej kieszeni. Aktywa rezerwowe są to nabyte przez NBP papiery dłużne, 
m.in. rządu USA, na sumę niewiele mniejszą od zadłużenia Polski u wierzycieli. Polska 
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płaci tym wierzycielom o ok. 2 punktów procentowych wyższe odsetki niż oni nam 
jako dłużnicy. Jest to rocznie około 8 mld zł, które można zaoszczędzić, kompensując 
wzajemny dług po godziwym kursie. Zdajemy sobie sprawę, że wykup długu przed 
terminem wymaga pewnych negocjacji.  

Wygospodarowanie rocznego kosztu programu 500+ ze wskazanych źródeł jest 
możliwe. Zamiast kosztownym uzależniającym długiem rząd może sfinansować 
narodową inwestycję, dokonując zmian w organizacji państwa. 

 

IX. Zakończenie: Jak sprawić, aby rządzący działali na rzecz polskich rodzin, czyli 
pójdźmy dalej niż 500+ 
 

Rodzicielstwo nie jest wyłącznie rezultatem kalkulacji ekonomicznych. Satysfakcja z 
„posiadania dzieci” jest często silniejsza od problemów ekonomicznych. Jednakże 
obawy potencjalnych rodziców o zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego i 
odpowiedniego standardu życia rodzinie często wpływają na decyzje o liczbie dzieci 
czy o powiększeniu rodziny. 

W długim okresie najważniejszym i najskuteczniejszym sposobem „stymulowania” 
wzrostu liczby dzieci w rodzinie jest dbałość o rozwój gospodarczy.  

Zrozumienie dla wagi sprawy wydaje się coraz bardziej powszechne nie tylko w elitach 
politycznych i naukowych, ale w całym społeczeństwie. Lata przekonywania przyniosły 
zrozumienie faktu, że wszystkie dzieci i rodziny z dziećmi są skarbem narodowym. 
Remedium ciągle szuka się w polityce społecznej, sprowadzającej się do redystrybucji 
dochodu poprzez nieefektywny kosztowo aparat urzędniczy, który nawet w USA pożera 
ok. 40 proc. transferowanych kwot.  
Od wielu lat badacze i uważni obserwatorzy przemian w naszym kraju wskazywali na 
groźbę nadchodzącej demograficznej zapaści Polski jako na najważniejszy problem 
publiczny. Wielu z nich postulowało budowanie w Polsce państwa przyjaznego rodzinie 
z dziećmi. Przez lata nie podejmowano jednak żadnych działań. 

Doświadczenie innych państw dowodzi, że wskaźniki dzietności mogą zostać 
poprawione (chociaż z pewnością nie powrócą do poziomu z lat 60. XX w.), gdy 
polityka prorodzinna nie ograniczy się do punktowych interwencji typu „becikowe” czy 
ulga w podatku dochodowym, lecz skoncentruje się przede wszystkim na poprawie 
jakości usług publicznych, w tym na ochronie zdrowia i edukacji9. Program 500+ 
istotnie poprawia sytuację materialną ubogich rodzin. Jednakże nie został on 
zintegrowany z innymi instrumentami pomocy socjalnej, wskutek czego w pewnych 
regionach i grupach rodzin „dochody z dzieci” mogą stać się głównym źródłem 
dochodów rodziny. 

                                                             
9 Jako pozytywne rozwiązania wprowadzone w Polsce warto odnotować umożliwienie rodzinom o niskich dochodach 
wykorzystania ulgi podatkowej na dzieci, nawet gdy nie posiadają wystarczająco wysokich dochodów, dzięki 
umożliwieniu zwrotu składek społecznych oraz wprowadzeniu zniżek dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty 
Dużej Rodziny. 
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Kolejne rządy ostatniego XXV-lecia nie dostrzegały zagrożeń płynących z załamania 
wskaźników urodzeń dla długookresowego rozwoju Polski. Zaniedbań tych (oraz 
skutków masowej emigracji w latach 2004-2007) nie da się odrobić. Poprawianie 
piramidy wieku to zadanie na wiele lat, gdyż kolejne rządy powinny z konsekwencją 
budować warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu Polski, zatrudnieniu (chodzi 
bowiem o to, aby wzrost produktywności prowadził do wzrostu płac i umożliwiał 
wzrost ekonomicznej samowystarczalności rodzin) oraz sprzyjające rozwojowi usług 
publicznych skierowanych na rodziny z dziećmi. Wymagać to będzie rządów i polityk 
mądrze radzących sobie z presją wyborców.  

Istotą demokratycznej polityki, w której współzawodniczą partie i politycy, jest 
bowiem wsłuchiwanie się w głosy najliczniejszych aktywnych wyborców. Problem 
w tym, że w starzejącym się polskim społeczeństwie są nimi starzejący się 
wyborcy. 

 

 
 

 


