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Abstract
The article aims to analyze the socio-economic impact of the governmental support program “Family 
500+”. This program consists in paying monthly benefits to parents bringing up children. In this way, 
it influences the growth of private consumption and contributes to the stimulation of the economic 
growth. However, the main goal of the program is to improve the fertility rate and social conditions 
of large families. In particular, the elimination of the phenomenon of extreme poverty. The article will 
attempt to answer the question to what extent the main objectives of the program have so far been 
implemented. In addition, possible changes to the design of the program will be considered so that it 
can meet its objectives more effectively. 
Keywords: fertility rate; social conditions; demography; private consumption; poverty; economic 
growth.

WSTĘP 

Program „Rodzina 500+”, wprowadzony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości 
w kwietniu 2016 roku, jest realizacją jednej z podstawowych obietnic wy-
borczych tej partii (Program PiS 2014: 108). Dotyczy on wsparcia rodzin, 

posiadających dzieci, nowym świadczeniem wychowawczym w  wysokości pię-
ciuset złotych miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, do ukończenia przez nie 
18. roku życia (przy spełnieniu kryterium dochodowego świadczenie przysługuje 
również na pierwsze dziecko) (Dz.U. 2016). Według ustawodawcy, świadczenie 
to ma za zadanie zabezpieczyć potrzeby życiowe, związane z wychowywaniem 
dzieci, będących już na utrzymaniu rodziców, a także stymulować podejmowanie 
decyzji, dotyczących powiększenia rodziny o kolejne dziecko (www.legislacja.rcl.
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gov.pl). Istotną motywacją do wprowadzenia takiego rozwiązania była również 
pomoc socjalna dla ubogich rodzin wielodzietnych i zniwelowanie zjawiska ubó-
stwa wśród dzieci, które stanowiło poważny problem społeczny, a także skazę na 
budowanej od wielu lat narracji o postępie cywilizacyjnym, dokonanym wskutek 
transformacji ustrojowej. 

Program pochłonął znaczne środki budżetowe (1,3% PKB), co znalazło swoje 
odzwierciedlenie w gospodarce, zmianie uległy warunki funkcjonowania wielu 
podmiotów na polskim rynku. Po dwóch latach oddziaływania programu moż-
na dostrzec jego bezpośrednie i pośrednie skutki, jak również ocenić zasadność 
wdrożonych rozwiązań. W artykule zostanie podjęta próba odpowiedzi na py-
tanie, w jakim stopniu cele programu zostały dotychczas zrealizowane oraz czy 
program generuje niepożądane efekty ze społeczno-ekonomicznego punktu wi-
dzenia. W szczególności analizie będzie poddane: oddziaływanie programu na 
gospodarkę (w tym rynek pracy i nastroje konsumentów), demografię oraz wa-
runki socjalne ludności.

KONSTRUKCJA PROGRAMU „RODZINA 500+”

Program ma bardzo prostą i przejrzystą konstrukcję, co z pewnością należy uznać 
za jego zaletę. Świadczenie przysługuje każdemu drugiemu i kolejnemu dziecku 
w rodzinie do ukończenia przez nie 18. roku życia, bezwarunkowo, bez wzglę-
du na osiągany dochód, czy stan cywilny rodziców (dopuszczalne są także tzw. 
rodziny patchworkowe, czyli partnerzy będący w nieformalnych związkach, wy-
chowujący dzieci z innych swoich związków i co najmniej jedno dziecko wspól-
ne). Podstawą do wypłaty świadczenia jest złożenie odpowiedniego wniosku, we 
właściwym urzędzie gminy lub przez internet, zawierającego podstawowe dane 
członków rodziny. Świadczenie jest nieopodatkowane, nie są od niego odprowa-
dzane żadne składki, nie wlicza się również do dochodu przy ustalaniu innych 
świadczeń socjalnych (takich jak świadczenia rodzinne, pomocy społecznej, do-
datki mieszkaniowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, czy stypendia dla 
uczniów i  studentów). Świadczenie może być również wypłacane na pierwsze 
dziecko w rodzinie, jednak w tym przypadku warunkiem jest spełnienie kryte-
rium dochodowego. Przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może 
przekroczyć 800zł netto lub 1200 zł netto, gdy wychowywane w rodzinie dziecko 
jest niepełnosprawne.

Ustawodawca, mając na uwadze powszechność świadczenia, nie zastosował gór-
nego kryterium dochodowego do jego otrzymania, w efekcie czego świadczenie 
przyznawane jest także osobom zamożnym, które nie wymagają pomocy ze stro-
ny państwa w zaspokojeniu podstawowych potrzeb związanych z wychowywa-
niem dzieci, a kwota świadczenia nie pełni w ich przypadku motywującej roli do 
posiadania większej liczby dzieci. Natomiast dolne kryterium dochodowe zostało 
ustalone poniżej kwoty minimum socjalnego dla rodziny z  jednym dzieckiem, 
eliminując tym samym z programu wiele ubogich rodzin (IPiSS 2016).
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ODDZIAŁYWANIE PROGRAMU NA GOSPODARKĘ

Zwiększenie dochodów rodzin z  tytułu nowego świadczenia wychowawczego 
spowodowało znaczny wzrost konsumpcji i dynamiki wzrostu PKB. To właśnie 
konsumpcja była w głównej mierze odpowiedzialna za wzrost PKB w 2016 i 2017 
roku (GUS 2018c: 2). Udział konsumpcji w PKB wyniósł 2,8% przy wzroście PKB 
4,6% w 2017 roku (por. tab. 1). 

Tab. 1. Skala wpływu poszczególnych kategorii na wzrost realny PKB (w pkt. proc.) 
w latach 2014-2017 (ceny stałe roku poprzedniego) 

rok 2014 2015 2016 2017
Produkt Krajowy brutto 3,3 3,8 2,9 4,6
Popyt krajowy 4,7 3,2 2,2 4,5
Spożycie ogółem
w tym:
Spożycie w sektorze gospodarstw domowych

2,2

1,5

2,2

1,8

2,6

2,3

3,3

2,8
Akumulacja brutto
w tym:
Nakłady brutto na środki trwałe

2,5

1,9

1,0

1,2

-0,4

-1,6

1,2

1,0
Saldo obrotów z zagranicą -1,4 0,6 0,7 0,1
Wartość dodana brutto 2,9 3,2 2,6 3,8

Źródło: GUS, Produkt krajowy brutto w 2017 r. – szacunek wstępny, Warszawa 2018.

Skierowanie dodatkowego świadczenia do rodzin z dziećmi, a więc grupy spo-
łecznej, co do której nie ma wątpliwości, że na pewno je skonsumuje, okazało się 
pomysłem trafnym i spełniło swoje zadanie. Dotychczas jedną z barier dla wzro-
stu popytu wewnętrznego był niski poziom wynagrodzeń (GUS 2018d). Stawka 
godzinowa w Polsce jest jedną z najniższych w UE, a dominanta wynagrodzeń 
oscyluje wokół pensji minimalnej (Eurostat). Stąd wzrost dochodów gospodarstw 
domowych w  ramach programu „Rodzina 500+” pozwolił uaktywnić dotych-
czas słabo uposażone grupy społeczne, pobudzić popyt na dobra i usługi maso-
we, a tym samym również ich produkcję. Należy zauważyć, że Polska boryka się 
nie tylko z problemem niskiej dzietności, ale też wysokiej emigracji zarobkowej 
(Iglicka 2017: 4). Dodatkowe świadczenie, powodujące wzrost wynagrodzenia, 
mogło przyczynić się także do odłożenia decyzji emigracyjnych. 

Wzrost gospodarczy oparty na konsumpcji jest krótkoterminowy i  musi być 
wsparty przez produktywne inwestycje, aby utrzymać swoje tempo (Woźniak 
2008: 37). Konsumpcja jednak wywiera niezwykle ważny wpływ na podnoszenie 
jakości kapitału ludzkiego, bez którego dalszy wysoki wzrost gospodarczy jest 
niemożliwy (szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę modele endogeniczne wzro-
stu gospodarczego, w których tempo tego wzrostu zależy od postępu techniczne-
go i rozwoju kapitału ludzkiego oraz fizycznego) (Berbeka 2007: 3). Poziom kon-
sumpcji decyduje o wielu aspektach rozwoju społecznego jednostek, począwszy 
od ich fizycznej sprawności, dzięki której mogą osiągać większą wydajność pracy, 
a  skończywszy na procesie edukacji i  przygotowania zawodowego, bezpośred-
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nio oddziałującego na ich społeczne kompetencje. Zmęczone i niedoinwestowa-
ne jednostki składają się na społeczeństwo, które ulega szybkiej degeneracji, jest 
mało kreatywne, innowacyjne i  skłonne do podejmowania śmiałych wyzwań. 
Dlatego wpływ programu na gospodarkę należy ocenić również pod względem 
rozwoju kapitału ludzkiego.

Z przeprowadzanych badań wynika, że świadczenie jest wydatkowane głównie 
na zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, takich jak żywność czy ubiór, 
a  także na edukację i  zajęcia dodatkowe dla dzieci (Białowolski, Dudek 2017). 
Zatem podnoszenie jakości kapitału ludzkiego jest bez wątpienia realizowane. 
Ponadto, okazuje się, że świadczenie zaczyna służyć również do zaciągania kre-
dytów, zwiększając zdolność kredytową beneficjentów i pozwalając finansować 
większe wydatki (por. tab. 2). Ten inwestycyjny aspekt świadczenia może skutko-
wać efektami dla gospodarki w dłuższej perspektywie czasowej. 

Tab. 2. Przeznaczenie środków z programu „Rodzina 500+”

wydatek 2016 2017
żywność i ubiór 42,6 51,2
edukacja i zajęcia dodatkowe dla dzieci 32,0 45,3
opłaty związane z przedszkolem / szkołą 34,2 29,5
hobby i rozrywkę 11,8 19,7
zwiększenie oszczędności 16,2 14,3
inne 5,3 5,9
zakup dóbr trwałego użytkowania 2,6 5,1
zaciągnięcie kredytu lub pożyczki na sfinansowanie dużego wydatku 0,0 4,9
remont domu / mieszkania 3,7 4,8
spłatę zaległych zobowiązań (elektryczność, gaz, raty kredytu/pożyczki 
itp.) 2,2 1,6

Źródło: Białowolski P., Dudek S., Sytuacja na rynku Consumer Finance, Warszawa 2017 

Pozytywne rezultaty wzmożonej konsumpcji znalazły odzwierciedlenie we 
wskaźnikach satysfakcji konsumentów, które zanotowały rekordowe poziomy. 
Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK), opracowywany przez Ipsos wzrósł 
do 107,7 pkt w lutym 2018 roku (www.businessinsider.com.pl), Wskaźnik Zado-
wolenia Konsumentów, przygotowywany przez Nielsen wyniósł 104 pkt. i był na 
najwyższym poziomie od czasu globalnego kryzysu w 2008 roku (www.nielsen.
com/pl), natomiast Indeks Ufności Konsumentów, mierzony przez OECD osią-
gnął w lutym 2018 roku najwyższą w historii wartość 102,2 (OECD). Społeczna 
satysfakcja z konsumpcji ma pozytywny wpływ na klimat gospodarczy i inwesty-
cyjny, co może prowadzić do pobudzenia popytu i kontynuacji ożywienia gospo-
darczego (Berbeka 2007: 5).

Efektem ubocznym działania programu jest wzrost inflacji CPI, który został spo-
wodowany głównie wzmożonymi wydatkami na żywność (NBP 2018: 41). Wzrost 
ten nie osiągnął jednak niepokojących rozmiarów, inflacja CPI w 2017 roku wy-
niosła 2,0%, czym nieznacznie tylko zbliżyła się do celu inflacyjnego, ustalonego 



212 213HUMANUM  Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne

Humanum, ISSN 1898-8431,  27 (4) 2017, s. 209-219

przez NBP na 2,5% (GUS 2018f). Według najnowszej projekcji NBP inflacja CPI 
może przekroczyć cel NBP dopiero w 2019 r. (NBP 2018: 42).

Istotne obawy, co do możliwych skutków programu, dotyczą jego wpływu na 
rynek pracy i  ewentualnej dezaktywizacji zawodowej kobiet. Niektóre badania 
wskazują, że kobiety rezygnują z  pracy ze względu na przyznanie świadczenia 
wychowawczego (Magda, Kiełczewska, Brandt 2018: 17). Należy jednak zazna-
czyć, że świadczenie dezaktywizuje przede wszystkim kobiety o  najniższych 
zarobkach, dla których praca, po otrzymaniu świadczenia wychowawczego, 
przestaje być opłacalna. Jeśli bowiem kobieta, która dotychczas pracowała i po-
siadała na utrzymaniu jedno dziecko, na które ze względu na dochód nie pobie-
rała świadczenia, zdecyduje się urodzić drugie dziecko, to po rezygnacji z pracy 
może otrzymać świadczenie na dwójkę dzieci. Przy wynagrodzeniu w wysoko-
ści płacy minimalnej (1530 netto), podwójne świadczenie wychowawcze okazu-
je się konkurencyjnym wynagrodzeniem. Ponadto, praca przy wychowywaniu 
własnych dzieci jest dla niektórych kobiet o wiele bardziej atrakcyjna, niż czę-
sto degenerująca zdrowie, nisko płatna praca fizyczna. Problem tkwi tutaj raczej 
w wysokości rynkowych wynagrodzeń i jakości oferowanej pracy, niż w samym 
programie wsparcia. 

ODDZIAŁYWANIA PROGRAMU NA DEMOGRAFIĘ

Jednym z podstawowych celów programu „Rodzina 500+” jest poprawa współ-
czynnika dzietności i liczby urodzeń. Polska znajduje się w bardzo trudnej sytu-
acji demograficznej, zarówno pod względem tempa starzenia się populacji, jak 
i możliwości jej odtwarzania. Niskie współczynniki demograficzne sprawiają, że 
polskie społeczeństwo musi szukać skutecznych rozwiązań pronatalistycznych. 

Najważniejszymi wskaźnikami demograficznymi, które informują o  skali pro-
blemu są współczynnik dzietności (total fertility rate TFR) i współczynnik repro-
dukcji netto. Przed wprowadzeniem programu ich odczyty przyjmowały war-
tości świadczące o gwałtownym wymieraniu populacji. W 2015 roku ponownie 
odnotowano spadek współczynnika dzietności poniżej wartości 1,3 (taką war-
tość przyjmował już wcześniej w latach 2002-2006 i 2013-2014), czyli do tzw. the 
lowest low fertility, wymagającego podjęcia natychmiastowych działań w  celu 
poprawienia sytuacji (GUS 2018e). Natomiast współczynnik reprodukcji netto 
w 2015 roku wyniósł 0,622, co oznacza, że miejsce 100 matek zapełniły jedynie 62 
córki (GUS 2017a: 289). Utrzymywanie tak niskiego współczynnika reprodukcji 
netto prowadziłoby do tego, że w następnym pokoleniu urodziłoby się 36 wnu-
czek, a w kolejnym już tylko 22 prawnuczki, wskutek czego nastąpiłaby redukcja 
populacji o 75% w ciągu zaledwie trzech pokoleń, czyli około 90 lat (Szukalski 
2009: 60). 

Program „Rodzina 500+” był odpowiedzią na oczekiwania Polaków, wyrażane 
w badaniach ich postaw dotyczących posiadania dzieci i polityki prorodzinnej. 
Jak wynikało z  prowadzonych badań problemy demograficzne polskiego spo-
łeczeństwa nie są skutkiem niechęci do posiadania dzieci, zmian światopoglą-
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dowych, czy potrzeby podporządkowania życia karierze zawodowej, a  przede 
wszystkim niedostatecznych warunków ekonomicznych. Spośród badanej grupy 
aż 91% ankietowanych uważało, że idealna liczba dzieci w rodzinie to od 2 do 3 
(WEI 2015: 18), zaś tylko 4% deklarowało brak chęci posiadania potomstwa. Co 
więcej, 90% ankietowanych osób oceniało dotychczasową politykę prorodzinną 
państwa bardzo negatywnie. Ankietowani oczekiwali pomocy finansowej pań-
stwa w wychowaniu dzieci w postaci comiesięcznego dodatku do pensji na każde 
dziecko, a średnio deklarowaną kwotą tego dodatku było 500zł (WEI 2015: 40-
41). 

Zatem program „Rodzina 500+” spełnił oczekiwania Polaków w tym zakresie. 
Jednak dla większości osób z tzw. rezerwy demograficznej, to tylko jedna z barier, 
które należałoby usunąć, aby mogli zdecydować się na kolejne dziecko. Jak wy-
nika z prowadzonych badań sam instrument finansowy ma ograniczony wpływ 
na wzrost dzietności (Billari, Galasso 2009: 26). Niezbędne jest usunięcie innych 
barier dzietności, z których najczęściej wymienianymi były: złe warunki miesz-
kaniowe, niepewna przyszłość związana z brakiem stabilnej pracy, słaba opieka 
medyczna, trudności z  uzyskaniem miejsca w  żłobku/przedszkolu (WEI 2015: 
34). 

Na ocenę efektywności programu trzeba będzie jeszcze poczekać kilka lat. Wyni-
ka to z kilku przyczyn, po pierwsze, dane dotyczące urodzeń należy monitorować 
od roku 2017, gdyż program został uruchomiony w kwietniu 2016 roku, a więc 
pierwsze jego efekty mogły pojawić się dopiero w  kolejnym roku (biorąc pod 
uwagę natychmiastową decyzję o  kolejnym/pierwszym dziecku i  średnio trzy-
miesięczny okres starania się o dziecko). Po drugie, dane GUS obejmują również 
osoby czasowo przebywające za granicą, bez względu na okres ich nieobecności, 
a różnice w dzietności kobiet mieszkających za granicą i w Polsce są znaczące do 
tego stopnia, że mogą zasadniczo wpływać na obraz krajowej demografii (poza 
granicami kraju rodzi się ok. 40 tys. dzieci rocznie, a dzietność Polek wynosi ok. 
2,1) (Office for National Statistics, The Federal Statistical Office). Po trzecie, nale-
ży obserwować trendy, w ubiegłych latach zdarzało się, że współczynnik dzietno-
ści wzrastał, by następnie znowu wrócić do stanu wyjściowego (tak miało miejsce 
w latach 2005-2013).

Dane za rok 2017 wskazują na niewielki wzrost ogólnej liczby urodzeń w porów-
naniu z rokiem ubiegłym (402 tys. wobec 382 tys.), choć w niektórych miesiącach 
zanotowano spadek urodzeń mierzonych rok do roku (GUS 2018a: 44). Nato-
miast w pierwszym kwartale 2018 roku odnotowano spadek urodzeń w porów-
naniu z rokiem 2017 (GUS 2018b: 9). Wobec tego trudno ocenić czy program miał 
jakikolwiek wpływ na kształtowanie się dzietności w tych latach. Kolejne odczyty 
danych wykażą skuteczność tego rozwiązania. 

Program jest z pewnością spóźniony o kilkanaście lat, jego wdrożenie powinno 
nastąpić w  drugiej połowie lat 90., kiedy to współczynnik dzietności spadł do 
poziomu poniżej 1,5, czyli niskiej dzietności (low fertility) (Szukalski 2009: 65). 
Wówczas w wiek prokreacyjny wchodziły roczniki kobiet z wyżu demograficz-
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nego lat 80., które obecnie ten wiek opuszczają (GUS 2016: 5). Niestety ówczesne 
rządy nie były zainteresowane prowadzeniem długofalowych działań z zakresu 
polityki pronatalistycznej. Obecnie, przy zmniejszającej się liczbie kobiet w wie-
ku rozrodczym, a także wydłużającym się przeciętnym wieku kobiet rodzących 
dziecko (w 2017 to ok. 30 lat), nawet przy rozbudowanej pomocy ze strony pań-
stwa dla rodzin z dziećmi, trudno będzie o znaczące sukcesy w tej materii (GUS 
2017a: 267). Dobrym wynikiem będzie wzrost współczynnika dzietności powyżej 
granicy niskiej dzietności (low fertility), a współczynnika reprodukcji netto do 
wartości 0,8 (Szukalski 2009: 72).

Reasumując, program usuwa jedną z  barier, zgłaszanych przez ankietowanych 
Polaków w badaniach postaw dotyczących posiadania dzieci, ale pozostałe ba-
riery nadal funkcjonują i mogą skutecznie uniemożliwiać podejmowanie decy-
zji prokreacyjnych. Niezbędna jest zatem kumulacja rozwiązań polityki proro-
dzinnej, aby osoby z  rezerwy demograficznej (szacowanej na ok. 10%) podjęły 
decyzję o  posiadaniu kolejnego/pierwszego dziecka (Kotowska 2014: 74). Sama 
wartość ekonomiczna pomocy, czyli 500zł miesięcznie na dziecko, do ukończenia 
przez nie 18 r.ż. może być bodźcem motywującym dla średnio zamożnych ro-
dzin, jednak dla uboższych rodzin może nie stanowić wystarczającej zachęty do 
posiadania kolejnego potomka (w przeprowadzonym badaniu 23% osób z grupy 
o niskich dochodach uznało świadczenie za zbyt niskie, aby ocenić je pozytyw-
nie) (Białowolski, Dudek 2017: 5). Średnie koszty wychowania dziecka w Polsce, 
wynoszą od 176 do 190 tys. zł (Surdej 2015). Skumulowana wypłata całego świad-
czenia wychowawczego na dziecko liczona od jego urodzenia do 18 r. ż. wynosi 
108 tys. zł, a więc pokrywa ponad połowę kosztów związaną z  jego wychowa-
niem. W celu poprawienia efektywności program musiałby być progresywny pod 
względem gratyfikacji kolejnych dzieci, np. na drugie dziecko oferować 500zł, 
ale już na trzecie 700zł, a na czwarte 1000zł (podobnie jak ma to miejsce np. we 
Francji, Niemczech, czy Szwecji) (www.mpips.gov.pl).

ZMIANA WARUNKÓW SOCJALNYCH LUDNOŚCI

Jednym z celów programu jest pomoc socjalna dla ubogich rodzin wielodzietnych 
i zniwelowanie zjawiska ubóstwa wśród dzieci (MRPiPS 2018). Skala tego zjawi-
ska była do tej pory znacząca, jeszcze w 2014 r. ok. 10% dzieci i młodzieży poniżej 
18 roku życia znajdowało się w stanie skrajnego ubóstwa, a w gospodarstwach 
z czwórką lub większą liczbą dzieci ten wskaźnik wynosił niemal 27% (GUS 2015: 
3). Skrajne ubóstwo jest kluczowe do wyeliminowania, gdyż może prowadzić do 
biologicznego wyniszczenia i nieodwracalnych następstw w funkcjonowaniu or-
ganizmu. Za poziom skrajnego ubóstwa uznaje się konsumpcję niższą od mini-
mum egzystencji, które zawiera jedynie najniezbędniejsze życiowe potrzeby do 
zaspokojenia (są to przede wszystkim wydatki wystarczające na skromne wyży-
wienie oraz utrzymanie bardzo małego mieszkania, bez uwzględnienia potrzeb 
związanych z wykonywaniem pracy zawodowej, komunikacją, kulturą i wypo-
czynkiem) (GUS 2017b: 19). Kolejny poziom ubóstwa, już nieco mniej dotkliwy, 
to ubóstwo relatywne, którego granica określona jest za pomocą 50% średnich 
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wydatków ogółu gospodarstw domowych. Poziom konsumpcji tych gospodarstw 
znacząco odbiega od przeciętnego poziomu konsumpcji występującego w danej 
gospodarce, ale konsumpcja ta jest wyższa od granicy minimum egzystencji.

Oddziaływanie programu na poziom ubóstwa skrajnego i  relatywnego można 
zaobserwować porównując historyczne zmiany tych wskaźników i  efekt, który 
nastąpił po wprowadzeniu programu w 2016 roku (ze względu na niepełny rok 
funkcjonowania programu, jego skutki mogą być jeszcze niedoszacowane). Nale-
ży zaznaczyć, że zadaniem programu nie jest likwidacja ogólnospołecznego po-
ziomu biedy, ale działanie punktowe, w pewien obszar szczególnie narażony na 
ubóstwo, który stanowią rodziny z dziećmi, a  zwłaszcza rodziny wielodzietne. 
Zatem przytoczone dane dotyczyć będą osób wychowujących dzieci.

Skutki wprowadzenia programu „Rodzina 500+” są najbardziej widoczne w wy-
nikach badania poziomu ubóstwa skrajnego wśród rodzin wielodzietnych (por. 
tab. 3), a więc tam, gdzie problem ten jest największy, choć dynamika zmiany sto-
py ubóstwa mocno rozczarowuje (dane wskazują na spadek ubóstwa skrajnego, 
ale spadki te są niewielkie w porównaniu z latami, kiedy program nie funkcjo-
nował). Warto zwrócić uwagę na przypadek gospodarstw z 4 lub większą licz-
bą dzieci na utrzymaniu, gdzie w 2016 roku zanotowano 4,1 pkt. proc. spadek 
wskaźnika w stosunku do ubiegłego roku. Natomiast w 2015 roku wskaźnik ten 
obniżył się ponad dwukrotnie więcej, o 8,8 pkt. proc., w porównaniu z rokiem 
2014, bez angażowania tak potężnych środków budżetowych. Nieco lepiej dla 
skutków działania programu sytuacja przedstawia się w rodzinach z 3 dzieci, ale 
tutaj spadek poziomu ubóstwa również nie jest imponujący. W 2016 roku wyniósł 
4,3 pkt. proc. rok do roku, czyli był wyższy jedynie o 2,1 pkt. proc. od spadku 
z roku 2015, kiedy program nie działał. Jeszcze niższe spadki poziomu ubóstwa 
skrajnego rok do roku zanotowano w gospodarstwach z 2 dzieci i z 1 dzieckiem, 
odpowiednio: 1,3 pkt. proc. i 0,1 pkt. proc. 

Tab. 3. Wskaźnik ubóstwa skrajnego wg liczby dzieci w gospodarstwie domowym (wy-
rażone w procentach)

Typ gospodarstwa 2012 2013 2014 2015 2016
osoba samotna z dzieckiem 8,1 7,9 5,6 6,5 5,6
rodzina:
z 1 dzieckiem 2,5 2,4 2,7 1,8 1,7
z 2 dzieci 4,2 4,7 4,5 4,0 2,7
z 3 dzieci 9,8 10,2 11,2 9,0 4,7
z 4 dzieci i więcej 26,6 22,8 26,9 18,1 14

Źródło: GUS, Ubóstwo w Polsce w latach 2015 i 2016, Warszawa 2017.

Analiza skutków oddziaływania programu dla wskaźnika ubóstwa relatywne-
go wykazuje wysoką skuteczność programu w gospodarstwach wielodzietnych, 
natomiast słabą w pozostałych typach gospodarstw (por. tab. 4). W przypadku 
rodzin z 4 lub większą liczbą dzieci wskaźnik zanotował spadek aż o 11,4 pkt. 
proc rok do roku. Wśród rodzin z 3 dzieci dynamika zmiany była już dużo niższa 
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i wyniosła 5,3 pkt. proc. Rodziny z 2 dzieci odnotowały spadek ubóstwa relatyw-
nego o 1,8 pkt. proc., a z 1 dzieckiem jedynie o 0,1 pkt. proc. Program niezbyt 
dobrze radzi sobie z ubóstwem wśród osób samotnie wychowujących dzieci, co 
jest zapewne efektem wprowadzenia kryterium dochodowego w przyznawaniu 
świadczenia na pierwsze dziecko. 

Tab. 4. Wskaźnik ubóstwa relatywnego wg liczby dzieci w gospodarstwie domowym 
(wyrażone w procentach)

Typ gospodarstwa 2012 2013 2014 2015 2016
osoba samotna z dzieckiem 19,5 20,4 14,5 13,5 12,0
rodzina:
z 1 dzieckiem 7,7 6,9 6,4 6,6 6,5
z 2 dzieci 12,3 12,1 11,2 11,8 10,0
z 3 dzieci 24,9 23,1 24,1 21,8 16,5
z 4 dzieci i więcej 47,7 46,7 48,3 45,0 33,6

Źródło: GUS, Ubóstwo w Polsce w latach 2015 i 2016, Warszawa 2017.

Niedostosowanie programu do dochodu rodzin sprawia, że nie jest on wystar-
czająco skuteczny w walce z ubóstwem skrajnym, a w przypadku ubóstwa rela-
tywnego zadowalające efekty widoczne są jedynie w przypadku rodzin z 4 lub 
większą liczbą dzieci. Program, dysponując ogromnymi środkami budżetowymi 
(ok. 23 mld zł rocznie), oddziałuje zbyt szeroko (trafiając również do rodzin za-
możnych) i równomiernie (każda rodzina otrzymuje tę samą kwotę, bez względu 
na jej sytuację materialną), by mógł skuteczniej niwelować ubóstwo. Pod koniec 
2016 roku, mimo działania programu, w skrajnie ubogich rodzinach nadal żyło 
ok. 400 tys. dzieci (EAPN Polska 2017: 2). Z prowadzonych symulacji wynika, że 
przy zaangażowaniu takich środków budżetowych istnieje możliwość redukcji 
skrajnego ubóstwa dzieci do 0,7 pkt. proc. (EAPN Polska 2017: 6). Rekalibracja 
programu pod względem redystrybucji dochodu mogłaby spowodować korzyst-
niejszy rozkład środków i zlikwidowanie zjawiska ubóstwa skrajnego (Brzeziń-
ski, Najsztub 2017: 20).

ZAKOŃCZENIE

Twórcy programu „Rodzina 500+” postawili przed nim ambitne cele: zwiększe-
nie dzietności, w obliczu katastrofy demograficznej oraz zmniejszenie poziomu 
ubóstwa wśród rodzin z  dziećmi. Program sprawdził się do tej pory najlepiej 
jako impuls prorozwojowy dla gospodarki. To ważny skutek pośredni działania 
programu, jako że wzrost dzietności i zmniejszenie ubóstwa odbywa się przede 
wszystkim z  pomocą wzrostu gospodarczego, który podnosi standard życia 
w społeczeństwie, czym przyczynia się do likwidacji barier prokreacyjnych. Bez-
pośrednie oddziaływanie programu na demografię i ograniczenie ubóstwa nie 
jest, jak do tej pory, zadowalające. Wynika to po pierwsze, ze skali obu zjawisk, 
a  po drugie, z  samej konstrukcji programu. Głębokiej zapaści demograficznej 
nie ożywi usunięcie tylko jednej bariery prokreacyjnej, polityka prorodzinna po-
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winna oddziaływać kompleksowo, aby była skuteczna. Natomiast ubóstwa nie 
zlikwiduje się pseudoredystrybucją, która w równym stopniu hojnie obdarowuje 
zamożnych i skrajnie ubogie rodziny wielodzietne. 

Obecna sytuacja demograficzna Polski jest nadzwyczajną okolicznością, która 
wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków. Program jest właśnie tego typu 
środkiem i choć wpisuje się w europejskie rozwiązania dotyczące dzietności, to 
na polskim gruncie jest rewolucyjny pod każdym względem: zasięgu, budżetu, 
czy bezpośredniości. Monitorowanie dalszych skutków jego oddziaływania może 
być niezwykle interesujące pod względem badawczym.
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