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Wstęp

Polityka pośrednia (implicite) nie traktuje rodziny jako wyodrębnionego celu. 
Obejmuje normy i działania, które nie są specjalnie lub w pierwszej kolejności 
adresowane do rodziny. Ich cele są szersze, choć powodują konsekwencje także 
dla rodzin i dzieci.

Spojrzenie na politykę rodzinną jako politykę typu implicite (pośrednią) oznacza, 
że poszczególne obszary życia, zadania i funkcje, które spełnia rodzina, wymaga
ją  działań mieszczących się w ramach realizacji różnych polityk szczegółowych1 
przez państwo. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji funkcji ekonomicznej 
następuje dzięki umożliwieniu zatrudnienia lub podjęcia własnej aktywności gospo
darczej członków rodziny. Wymaga to więc właściwej polityki makroekonomicznej, 
polityki rynku pracy, polityki podatkowej -  sprzyjających rozwojowi różnych form 
aktywności ekonomicznej ludności. Wiąże się z tym polityka dochodowa realizowa
na poprzez ustalanie kategorii płacy minimalnej (bądź wynagrodzenia godziwego), 
system podatków od osób fizycznych. Prawidłowe funkcjonowanie rodziny zależy 
od jej warunków mieszkaniowych. Zadaniem państwa jest tworzenie polityki miesz
kaniowej sprzyjającej osiągnięciu tego celu.

Jedną z fundamentalnych funkcji rodziny jest funkcja prokreacyjna. Na kształto
wanie postaw prokreacyjnych małżonków oddziałuje cały szereg czynników mate
rialnych i pozamaterialnych, które mogą być stymulowane polityką w zakresie 
ochrony zdrowia, edukacji, ale również polityką zatrudnienia, polityką mieszkaniową 
oraz rozwiązaniami w zakresie ochrony pracy pracowników mających obowiązki 
rodzinne itp.

Ważną funkcją społeczną rodziny jest funkcja opiekuńczo-wychowawcza. Przy
biera ona nową formę w sytuacji upowszechniania się modelu z dwojgiem pra-

1 B. Balcerzak-Paradowska, Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, IPiSS, Warszawa
2004, s. 140-141.
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cujących rodziców. Jej realizacji sprzyjają uprawnienia pracowników ułatwiające 
godzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi, rozwój placówek opiekuńczo- 
-wychowawczych. Szkolnictwo i polityka edukacyjna, rozwój placówek kulturalno- 
-oświatowych mają pomóc w wypełnianiu przez rodzinę zadań wychowawczych.

Umacnianiu więzi rodzinnych, realizacji funkcji emocjonalnej rodziny sprzyjanie 
tylko poradnictwo rodzinne, ale także polityka kulturalna państwa, rozwój placówek 
umożliwiających rodzinie wspólne spędzanie czasu wolnego i rozwój wspólnych 
zainteresowań.

W artykule zastosowana została analiza danych źródłowych wykorzystując nastę
pujące metody badawcze: metodę deskrypcji, metodę gromadzenia wiadomości oraz 
analizy zebranego materiału2. Zastosowana analiza danych źródłowych pomogła 
w ustaleniu na podstawie różnych źródeł odpowiedniej liczby aspektów zidentyfi
kowanych faktów naukowych, dokonaniu ich klasyfikacji i systematyzacji. Źródłami 
wykorzystanymi w tej metodzie były literatura przedmiotu oraz różnego rodzaju 
dokumenty i materiały źródłowe.

Za pomocą metody statystycznej, uwzględniając zarówno stronę ilościową, jak 
i jakościową materiału źródłowego3 możliwe było przedstawienie podstawowych 
danych demograficznych oraz rodzajów i wysokości świadczeń na rzecz rodzin 
w różnych politykach pośrednich w ramach polityki rodzinnej typu implicite. Celem 
artykułu jest przedstawienie roli poszczególnych polityk szczegółowych realizowa
nych przez państwo polskie w kontekście polityki rodzinnej typu implicite.

I . Rola polityk szczegółowych 
w wyzwaniach stojących przed polityką rodziną

Tradycyjnie polityka rodzinna ukierunkowana była przede wszystkim na rodzinę 
z dziećmi. Dzieci traktowane są jako „najważniejsze dobro przyszłości” i są „kryte
rium” określenia typu rodziny stanowiącej obiekt zainteresowania tej subdyscypliny 
naukowej.

Głównym celem polityki rodzinnej jest tworzenie warunków sprzyjających 
powstawaniu rodzin, ich rozwojowi i wypełnianiu przez nie ważnych społecznie 
zadań. Stymulatorem dzietności jest również dobrze rozwinięta i prawidłowo funk
cjonująca infrastruktura, zwłaszcza społeczna, która powinna być dostosowana do 
następstw rozwoju demograficznego. Chodzi tu przede wszystkim o odpowiednią 
sieć żłobków, przedszkoli, szkół, internatów, placówek ochrony zdrowia, ośrodków 
rekreacji, a w szerszym zakresie -  również niektórych usług komunalnych, gastro
nomicznych, a także o ich dostępność dla dzieci i rodzin uboższych.

2 F. Znaniecki, Społeczne role uczonych, PWN, Warszawa 1984, s. 25.
3 A.J. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 

Gdańsk 2004, s. 119-126.
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Również przepisy prawne i decyzje administracyjne mogą -  w zależności od 
celów -  stymulować bądź hamować proces reprodukcji ludności. Można tu przy
kładowo wymienić przepisy prawa rodzinnego, ustalające dolną granicę wieku 
matrymonialnego, przepisy regulujące rozwody, określające warunki przerywania 
ciąży, dopuszczające bądź zabraniające sprzedaży określonych środków antykon
cepcyjnych.

Prawodawstwo rodzinne i opiekuńcze, czy też dotyczące aborcji jest przykładem 
norm prawnych oddziałujących bezpośrednio na procesy prokreacyjne, zaś kodeks 
cywilny, kodeks pracy, prawo lokalowe -  przykładem norm wpływających pośrednio 
na kształtowanie stosunków demograficznych.

W krajach realizujących politykę pronatalistyczną można zaobserwować, że 
zarówno ekonomiczne, jak i prawne środki oddziaływania, nie wystarczają dla 
osiągnięcia zamierzonych celów. Potrzebne są również środki o charakterze cywi- 
lizacyjno-kulturowym (socjologicznym, psychologicznym, moralnym, propagando
wym). Ta grupa instrumentów, choć niełatwa do sprecyzowania i trudno wymierna, 
jeśli chodzi o skutki oddziaływania, należy jednak do efektywnie wpływających na 
decyzje prokreacyjne i cały proces wychowawczy. Wśród tych środków szczególne 
znaczenie przypisywać należy miejscu i roli, jakie w społecznej hierarchii wartości 
zajmuje macierzyństwo. Wysoki prestiż społeczny rodziny dzietnej niewątpliwie 
może wpływać pozytywnie na postawy prokreacyjne osób dorosłych.

Oprócz uwarunkowań ekonomicznych oraz istniejącego ustawodawstwa, na 
kształtowanie odpowiednich zachowań prokreacyjnych duże znaczenie odgrywa 
nastawienie psychologiczne, przestrzeganie pewnych norm moralnych w tym zakre
sie, znaczący wpływ posiada panująca religia, działalność różnorodnych organizacji 
społecznych, literatury pięknej, środków masowego przekazu, niektórych dziedzin 
sztuki (np. filmu, teatru, malarstwa).

Znaczenie rodziny w życiu jednostki i społeczeństwa rzadko było podkreśla
ne w programach partii politycznych, częściej -  w dokumentach rządów powsta
łych w oparciu o dane zaplecze polityczne4. Szczególnie należy zwrócić uwagę na 
potrzebę przeciwdziałania negatywnym procesom demograficznym i prowadzenia 
polityki rodzinnej obejmującej wiele działań mieszczących się w ramach polityk 
szczegółowych, takich jak polityka mieszkaniowa -  stwarzająca szanse na popra
wę sytuacji mieszkaniowej rodzin poprzez uzyskanie samodzielnego mieszkania; 
polityka podatkowa uwzględniająca ulgi podatkowe na dzieci zależnie od dochodu 
rodziny i liczby dzieci; polityka ochrony zdrowia tworząca szanse na realizację 
postulatu poprawy jakości życia rodzin w sferze zdrowia. Niezwykle ważna jest 
również sfera pracy, a zwłaszcza zatrudnienia, która „może rozwiązać większość

4 Wymienić tu można m.in. „Program Polityki Rodzinnej” z 1997 r., program „Polityka Pro
rodzinna Państwa” z 1999 r. czy też „Program polityki rodzinnej” z 2007 r. Zabrakło jednak kon
sekwencji we wprowadzeniu ich w życie w zakresie, który wpłynąłby w istotny sposób na zmianę 
warunków życia i funkcjonowania rodzin.
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problemów gospodarczych w Polsce”, ale -  należy dodać -  również społecznych. 
Stąd postulat zapewnienia samodzielności ekonomicznej rodzinom poprzez rozwój 
przedsiębiorczości i likwidację barier ograniczających możliwość tworzenia firm 
rodzinnych. W sferze aksjologicznej podkreśla się natomiast potrzebę „krzewie
nia postaw i wartości sprzyjających rodzinie, propagowania pożądanych wzorców 
życia rodzinnego”5.

Rysunek 1. A ktualne wyzwania stojące przed polityką rodzinną

Społeczno-ekonomiczne Demograficzne Aksjologiczne
L ...... .......... J

Wyzwania stojące 
przed polityką rodzinną

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Balcerzak-Paradowska, Założenia umowy społecznej 
w zakresie polityki rodzinnej, [w:] Umowa społeczna -  „Gospodarka-praca-rodzina-dialog” (red.) 
J. Wratny, M. Bednarski, IPiSS, Warszawa 2006, s. 48.

Rola rodziny w procesach rozwoju ma wymiar ilościowy oraz jakościowy i wyni
ka z pełnionych przez nią społecznych funkcji: prokreacyjnej -  decydującej o roz
woju ilościowym i strukturze ludności; wychowawczej i socjalizacyjnej mających 
znaczenie dla tworzenia i rozwoju kapitału ludzkiego i kapitału społecznego. Uza
sadnia to potrzebę prowadzenia polityki rodzinnej tworzącej warunki sprzyjające 
realizacji funkcji rodziny.

Do aktualnych wyzwań stojących przed polityką rodzinną należą: wyzwania 
demograficzne występujące w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, jakkolwiek 
w różnej skali i natężeniu (spadek skłonności do zawierania małżeństw, rozwój 
nowych form życia rodzinnego, spadek dzietności stanowiący jedną z przyczyn 
starzenia się społeczeństw); wyzwania społeczno-ekonomiczne (dążenie do wzmoc
nienia konkurencyjności gospodarki UE i w związku z tym potrzeba rozwoju kapitału 
ludzkiego; sytuacja na rynku pracy wyrażająca się bezrobociem, niestabilnością 
zatrudnienia, rozwojem nowych form zatrudnienia, natężeniem procesów aktywno
ści zawodowej kobiet, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dążenie do spójno
ści społecznej poprzez eliminację ubóstwa i wykluczenia społecznego); wyzwania 
aksjologiczne (z jednej strony rozwój wartości i postaw charakterystycznych dla 
społeczeństwa postindustrialnego, z drugiej -  utrzymanie wysokiej rangi rodziny

5 B. Balcerzak-Paradowska, Założenia umowy społecznej w zakresie polityki rodzinnej, [w:] 
Umowa społeczna -  „Gospodarka-praca-rodzina-dialog”, J. Wratny, M. Bednarski (red.), IPiSS, War
szawa 2006, s. 48.
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w hierarchii wartości). Uwarunkowaniami polityki rodzinnej w Polsce są ponad
to: wysoka stopa bezrobocia, zmiany źródeł utrzymania rodzin, wysokie koszty 
utrzymania w relacji do dochodów, sytuacja mieszkaniowa, pogorszenie warunków 
wychowywania młodego pokolenia, ubóstwo i wykluczenie społeczne6.

2. Rola poszczególnych polityk szczegółowych

Różne czynniki zmuszają państwo do prowadzenia określonej polityki rodzin
nej: mogą więc w jednych sytuacjach zachęcać do zahamowania wzrostu ludności 
danego kraju, a w innych sytuacjach wskazywać i sygnalizować konieczność wdra
żania instrumentów do wzrostu liczby populacji. Do takich czynników zalicza się 
w pierwszej kolejności istniejącą sytuację demograficzną i jej prognozy, sytuację 
gospodarczą i związaną z tym sytuację na rynku pracy, czynniki kulturowe i cywi
lizacyjne. Państwo na podstawie czynników wprowadza określone narzędzia, za 
pomocą których oddziałuje na politykę rodzinną. Państwo na politykę rodzinną może 
wpływać bezpośrednio lub pośrednio. Warto pamiętać, że niekiedy oddziaływanie 
pośrednie może przynosić większe efekty niż bezpośrednie, mając duże znaczenie 
w prawidłowym przebiegu rozwoju polityki rodzinnej7.

Bezpośrednia polityka rodzinna skierowana jest do rodziny i zalicza się do niej 
takie narzędzia jak: świadczenia pieniężne i rzeczowe. Pośrednia polityka rodzinna 
obejmuje normy i działania, które nie są specjalnie adresowane do rodziny, ale 
skutkują poprawą sytuacji ekonomicznej i społecznej rodzin, stwarzając perspekty
wy mające wpływ na decyzje prokreacyjne. Do opisu najważniejszych pośrednich 
narzędzi realizowanej polityki rodzinnej przez państwo polskie zalicza się przede 
wszystkim: system podatkowy, dostęp do instytucji opiekuńczo-wychowawczych, 
opiekę i ochronę zdrowia, godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych, sys
tem wynagrodzeń i sytuację mieszkaniową. Opisane narzędzia są istotne z punktu 
realizowanej polityki rodzinnej, z uwagi na fakt ich wpływu na rozwój rodzin oraz 
zaspokajania przez rodziny potrzeb w zakresie: ochrony zdrowia, edukacji, oświaty, 
kultury, rekreacji i wypoczynku i organizacji pracy. Narzędzia polityki rodzinnej 
pokazują wpływ państwa na politykę rodzinną różnymi instrumentami8.

6 A. Durasiewicz, Demographic Challenges in Central and Eastern Europę in 21st Century, 
Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Vol. 3, Rezeknes 
Tehnologiju akademija 2015, s. 339.

7 A. Durasiewicz, Analisys o f  the Axiological-Social, Instytutional and Legał Sphere o f  The 
Family Policy in Selected EU Countries, Society. Integration. Education. Proceedings of the Interna
tional Scientific Conference. Vol. 3, Rezeknes Tehnologiju akademija, 2016, s. 282-283.

8 A. Durasiewicz, Efektywność polskiej polityki rodzinnej na tle niektórych krajów UE, wyd. 
PTPS i Politechnika Radomska, Radom 2011, s. 37.
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Polityka rynku pracy umożliwiająca godzenie obowiązków zawodowych 
i rodzinnych

W wielu przypadkach płeć stanowi barierę w zatrudnieniu i awansie pracownika. 
Pracodawca obawia się, że okresy ciąży kobiety i wychowywania małych dzieci, 
chronione prawem pracy, będą dla niego oznaczały trudności organizacyjne. Oba
wia się mniejszej dyspozycyjności matek, np. częstego korzystania ze zwolnień 
lekarskich z powodu choroby dziecka. Dla aktywności zawodowej kobiet istotne 
jest ułatwienie startu zawodowego, bo to właśnie młode kobiety, przed urodzeniem 
dziecka, mają największe trudności na rynku pracy. Tak więc, prawdopodobieństwo 
podjęcia decyzji o urodzeniu dziecka rośnie, gdy kobieta ma pracę, doświadczenie 
zawodowe i poczucie stabilizacji na rynku pracy. Polityka rodzinna powinna dostoso
wać się do sytuacji, w której duża liczba kobiet weszła na rynek zatrudnienia. Konflikt 
między posiadaniem dziecka, a posiadaniem pracy będzie się nasilał. Rosnące aspiracje 
zawodowe kobiet będą radykalnie wymuszać zmiany w tym zakresie9.

Rysunek 2. Polityka pracodawców odnośnie pracujących m atek

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kodeksu Pracy (stan prawny na dzień 23 sierpnia 2013 r.).

Polityka podatkowa
Szczegółowa analiza raportu dotyczącego preferencji podatkowych w Polsce 

z 2013 r. potwierdza, iż głównym obszarem wspieranym przez państwo za lata 
2009-2011 była „rodzina i pomoc socjalna”. Wydatki państwa na ten cel wyniosły 
w 2011 r. 35,8 mld zł, czyli 2,4% PKB. W obszarze tym w stosunku do 2010 r.

9 K. Zamorska, Spór o model polityki społecznej w Polsce w nowych uwarunkowaniach gospodar
czych, społecznych i politycznych, [w:] Współczesne społeczeństwa -  nadzieje i zagrożenia, O. Kowal
czyk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010, s. 24.

Polityka pracodawców jaką 
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Ochrona stosunku pracy 
i warunków pracy, dodatek 
wyrównawczy Przerwa na karmienie 

dziecka Zwolnienie od pracy 
z zachowaniem prawa 
do wynagrodzenia
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nastąpił wzrost wartości preferencji o 3,8 mld zł. Należy też podkreślić, że obszar 
„rodzina i pomoc socjalna” stanowił 50% wszystkich preferencji funkcjonujących 
w polskim systemie podatkowym.

Tabela 1. Obszary i instrumenty podatkowe wspierające rozwój rodziny

Obszary Cel Instrumenty

Edukacja

Aktywizować postawy 
proedukacyjne, co 
zwiększa szanse na 
rynku pracy.

Ulgi podatkowe na dojazd do szkół, zakup 
przyrządów służących doskonaleniu i 
dokształceniu zawodowemu lub dokształcanie się 
podatnika.

Zatrudnienie

Zwiększenie zdolności 
przedsiębiorstw do 
tworzenia miejsc pracy. 
Mniejsze bezrobocie 
sprzyja rodzinie.

Ulga związana z praktyczną nauką zawodu lub 
obniżenie składki na ubezpieczenie społeczne 
za przyuczenie nowego pracownika do zawodu 
Uzupełniająco ulga z tytułu doskonalenia 
zawodowego.

Warunki
mieszkaniowe

Wspieranie zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych.

Ulga remontowa, co zahamuje dekapitalizację 
istniejących zasobów mieszkaniowych.
Ulga odsetkowa przy zakupie mieszkania 
na kredyt, powiązana z systemem oszczędzania 
na mieszkanie.

System
opieki
nad dzieckiem

Ułatwienie dostępu do 
zorganizowanej formy 
opieki nad małym 
dzieckiem.

Elastyczny system opłat za placówki opiekuńcze 
zależne od dochodów rodziny lub ulgi dla 
pracodawcy, który stworzy placówkę opiekuńczą.

Opieka
zdrowotna

Zwiększenie dostępu do 
opieki zdrowotnej.

Ulga z tytułu korzystania z niepublicznej służby 
zdrowia (dodatkowy efekt to zmniejszenie szarej 
strefy w korzystaniu z prywatnych gabinetów 
lekarskich).

Źródło: M. Rękas, Wsparcie rodziny w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w Polsce 
w latach 1992-2013, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 37 (1/2014), s. 444.

O wiele istotniejsza niż zmiana limitu jest zmiana zasad obliczania ulgi na dzieci. 
Przede wszystkim ulga jest odliczana proporcjonalnie. Odliczenie przysługuje za 
okres od urodzenia dziecka do końca okresu, w którym przysługuje ulga (np. ukoń
czenia przez dziecko studiów).

W związku z powyższym, w kontekście polityki rodzinnej za najbardziej pro
rodzinny element konstrukcji podatku dochodowego uznać należy ulgę na dzieci 
funkcjonującą jako „odliczenie od podatku”. Z tytułu tejże ulgi w latach 2007-2014 
corocznie rodziny uzyskiwały średnio 5706 min zł. Podkreślić jednak należy, że 
ulga na dziecko odliczana od podatku jest rozwiązaniem wyjątkowo selektywnym. 
W praktyce, rodziny o niskich i przeciętnych dochodach korzystają z niej tylko 
w nieznacznym stopniu, z uwagi na za niski poziom płaconego podatku. Paradoksal-
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nie więc, ulga na dzieci wspiera głównie rodziny o znacznych dochodach, w przy
padku których aspekt podatkowy prawdopodobnie nie ma większego znaczenia przy 
planowaniu liczby posiadanych dzieci.

Tabela 2. Preferencje podatkowe w podatku PIT obowiązujące w Polsce 
-  stan na 1 stycznia 2015 roku

Preferencje 
podatkowe w PIT Cel preferencji Warunki jej uzyskania

1 2 3

Łączne
opodatkowanie 
małżonków 
(1992 r.)

Obniżenie progresji
podatkowej
małżonków
osiągających
zróżnicowane
dochody.

Z wnioskiem o łączne opodatkowanie 
małżonków mogą wystąpić małżonkowie:
-  podlegający nieograniczonemu obowiązkowi 

podatkowemu
-  pozostający w związku małżeńskim 

przez cały rok podatkowy
-  między którymi istnieje przez cały rok 

podatkowa wspólnota majątkowa.
Ustawodawca przewidział także wyłączenia 
szczególne, tj. gdy jeden z małżonków 
rozlicza się według zryczałtowanego 
podatku dochodowego lub podatku liniowego. 
Po spełnieniu ww. warunków oblicza się 
podatek w podwójnej wysokości od połowy 
łącznych dochodów, co oznacza możliwość 
skorzystania z dwóch kwot zmniejszających 
podatek oraz obniżenia stawki podatku, 
gdy małżonkowie znajdują się w różnych 
progach podatkowych lub też jedno z nich nie 
pracuje.

Opodatkowanie 
osób samotnie 
wychowujących 
dzieci (1992 r.)

Wsparcie 
osób samotnie 
wychowujących 
dzieci poprzez 
obniżenie obciążeń 
podatkowych.

Za osobę samotnie wychowującą dziecko 
uważa się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, 
rozwódkę, rozwodnika, osobę, wobec której 
orzeczono separację, jeżeli „ten rodzicdub 
opiekun w roku podatkowym samotnie 
wychowuje dzieci” małoletnie oraz bez względu 
na wiek, jeśli na dziecko orzeczono zasiłek 
pielęgnacyjny lub rentę socjalną do ukończenia 
25. roku życia uczące się w szkołach.
Podatnik oblicza podatek w podwójnej 
wysokości od połowy łącznych dochodów, 
co oznacza możliwość skorzystania z dwóch 
kwot zmniejszających podatek oraz ewentualnie 
obniżenia stawki podatku.



Arkadiusz Durasiewicz, Znaczenie publicznych polityk szczegółowych.. 183

Preferencje 
podatkowe w PIT Cel preferencji Warunki jej uzyskania

1
Zwolnienie 
z podatku 
dochodowego 
świadczeń 
rodzinnych 
oraz świadczeń 
o charakterze 
pomocy społecznej 
(2003 r.)

Częściowa 
rekompensata 
kosztów 
wychowywania 
dziecka (zasiłek 
rodzinny). Poprawa 
sytuacji osób 
o najniższych 
dochodach.

Otrzymywanie świadczeń rodzinnych nie 
skutkuje powstaniem po stronie podatnika 
przychodu podlegającego opodatkowaniu.
Istotne jest również to, że począwszy od 2009 r, 
z fiskusem nie musi rozliczać się również 
osoba, której umorzono kwotę nienależnie 
pobranych świadczeń rodzinnych.

Ulga na dzieci 
-  odliczenie 
od podatku 
(2007 r.)
zmodyfikowania od 
1.01.2013 r.

Wsparcie rodzin 
wychowujących 
dzieci

Podatnik ma prawo odliczyć od podatku na 
małoletnie dziecko kwotę 92,67 zł za każdy 
m-c kalendarzowy, w którym w stosunku do 
tego dziecka wykonywał władzę rodzicielską 
lub pełnił funkcję opiekuna prawnego, o ile 
dziecko z nim zamieszkiwało lub sprawował 
opiekę jako rodzina zastępcza.
Odliczenie przysługuje także na pełnoletnie 
dziecko uczące się, które nie ukończyło 
25. roku życia, jeżeli w roku podatkowym 
nie uzyskało dochodów podlegających 
opodatkowaniu według skali podatkowej 
powyżej dochodu wolnego od podatku, tj. 
od 2009 r. kwoty 3091 zł, z wyjątkiem renty 
rodzinnej.

Od 1.01.2013 r. ulgę zmodyfikowano:

Dziecko Dochód 
mniejszy/równy 

112 000 zł*

Dochód 
większy niż 
112 000 zł*

Pierwsze • 1112,04 rok
• 92,67 m-c

• Brak ulgi

Drugie • 1112,04 rok
• 92,67 m-c

• 1112,04 rok
• 92,67 m-c

Trzecie • 1668,12 rok
• 139,01 m-c

• 1668,12 rok 
° 139,01 m-c

Czwarte • 2224,08 rok
• 185,34 m-c

• 2224,08 rok
• 185,34 m-c
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Tabela 2. (cd.)

Preferencje 
podatkowe w PIT Cel preferencji Warunki jej uzyskania

1
Ulga na dzieci 
-  odliczenie 
od podatku 
od 1.01.2015 r.

Wsparcie rodzin 
wychowujących 
dzieci

Od 1.01.2015 r. ulgę zmodyfikowano:

Dziecko
Dochód 

mniejszy/równy 
112 000 zł*

Dochód 
większy niż 
112 000 zł*

Pierwsze • 1112,04 rok
• 92,67 m-c

• Brak ulgi

Drugie • 1112,04 rok
• 92,67 m-c

• 1112,04 rok
• 92,67 m-c

Trzecie • 2000,04 rok
• 166,67 m-c

• 2000,04 rok
• 166,67 m-c

Czwarte • 2700,00 rok
• 225,00 m-c

• 2700,00 rok 
225,00 m-c

* Dochód łączny małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci tj. dochód wg skali + dochód 
wg podatku liniowego + zbycie papierów wartościowych -  składki na ZUS. UWAGA: W przypadku 
osób w związkach nieformalnych próg wynosi jedynie 56 000 zł.
Źródło: M. Rękas, Wsparcie rodziny w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w Polsce 
w latach 1992-2013, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 37 (1/2014), s. 446-447 
zaktualizowane poprzez własne dodanie ulg za rok 2015. .

Polityka dochodowa
Związek między pracą zawodową a życiem rodzinnym jest bardzo ścisły. Wśród 

wielu ważnych funkcji jakie realizuje rodzina, jedną z istotniejszych jest funkcja 
ekonomiczna. Możliwość jej realizacji pozwala na zapewnienie rodzinie niezbęd
nych dochodów, dających jej członkom podstawę egzystencji. W wyniku zmian 
cywilizacyjnych, to właśnie praca zarobkowa stała się w społeczeństwach wysoko
rozwiniętych głównym źródłem pozyskiwania środków na funkcjonowanie rodzi
ny10. Związek i wzajemne relacje między pracą zawodową i życiem rodzinnym 
należy rozpatrywać wieloaspektowo. To prawda, że poziom uzyskiwanych przez 
rodzinę dochodów z pracy zarobkowej w największym stopniu decyduje o pozio
mie zaspokajania bieżących potrzeb konsumpcyjnych jej członków. Relacje te są 
jednak głębsze. Dochody z pracy nie tylko kreują bieżący poziom życia rodziny, ale 
dają także większe możliwości skorzystania z systemu edukacji, ochrony zdrowia, 
kultury i sztuki, rekreacji, lepszego dostępu do informacji -  pozwalają zatem na 
pełniejsze i bogatsze uczestnictwo w życiu społecznym kraju. Poziom dochodów

10 D. Graniewska, Rodzina a praca zawodowa, [w:] Praca i polityka społeczna w perspektywie 
XXI wieku, IPiSS, Warszawa 1998.
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bieżących, jakimi dysponuje rodzina „od zawsze” był czynnikiem decydującym
0 tych elementach zamożności, które określają status społeczno-ekonomiczny rodzi
ny11. To z kolei ma wpływ na sposób realizacji innych funkcji rodziny, choćby 
wychowawczej.

Sytuacja materialna środowiska rodzinnego, umożliwiająca dzięki środkom finan
sowym, jakimi dysponuje rodzina, zaspokajanie podstawowych i innych potrzeb 
najmłodszych jej członków nie tylko warunkuje rozwój dziecka, ale także w znacz
nym stopniu kreuje jego przyszłe życie. Z kolei niedobory finansowe rodziny sta
nowią istotne bariery w rozwoju i procesie wychowania dzieci12. W związku z tym 
dla rodzin pracowniczych ważną rolę odgrywa zajmowana pozycja zawodowa oraz 
wysokość otrzymywanego za wykonywaną pracę wynagrodzenia.

Przykładowo, pod koniec 2011 r. jedynie 1,9% pełnozatrudnionych Polaków 
otrzymywało wynagrodzenie w wysokości powyżej 4500 zł brutto. Z danych na 
2014 r. wynika także, że ponad 20% pracujących otrzymywało wynagrodzenie 
poniżej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a 9% 
pracujących pobierało wynagrodzenie równe, lub niższe od kwoty określanej jako 
najniższe wynagrodzenie. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na fakt zmniejszania 
się w ostatnich latach dynamiki miesięcznych przeciętnych wynagrodzeń brutto. 
W roku 1997 dynamika przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń wynosiła 121,5, zaś 
w 2014 r. wynosiła 104,2. Natomiast średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
wynosił w roku 1997 -  114,5, zaś w roku 2014 ukształtował się na poziomie 104,3. 
Sytuacja ta pokazuje, że w 2014 roku można było nabyć mniej towarów i usług, 
niż w roku 1997 za tę samą płacę. Dlatego też, podstawowym źródłem egzystencji 
większości polskich rodzin są dochody pozyskiwane z pracy. Nie wymaga zatem 
szczególnego procesu dowodowego uzasadnienie tezy, iż powstawanie i funkcjo
nowanie rodzin jest silnie zdeterminowane możliwością uzyskania wynagrodzenia
1 utrzymania zatrudnienia13.

11 Ibidem, s. 267.
12 B. Kołaczek, D. Głogosz, I. Hebda-Czaplicka, Praca zawodowa a życie rodzinne, [w:] Polityka 

społeczna. Wybrane problemy, IPiSS, Warszawa 2005, s. 181.
13 E. Kryńska, Możliwości uzyskania pracy i ograniczanie bezrobocia jako obszar działań na 

rzecz poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodzin, [w:] Sytuacja rodzin i polityka rodzin
na w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i społeczne, D. Graniewska (red.), IPiSS, Warszawa 
2004, s. 134.
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Tabela 3. Relacja minimalnego miesięcznego wynagrodzenia do średniorocznego 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2000-2015

Okres
Wyn a grodzenie 

w złotych

Średnioroczny wskaźnik 
cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem

Od 1 stycznia 2015 r. 1 750

Sita 
nabywcza 

m
aleje

104,8 (wzrost cen o 0,4%)

Od 1 stycznia 2014 r.

W
yn

ag
ro

dz
en

ia
 

ro
sn

ą
1 680 104,8 (wzrost cen o 0,4%)

Od 1 stycznia 2013 r. 1 600 104,4 (ten sam poziom)

Od 1 stycznia 2012 r. 1 500 104,4 (wzrost cen o 0,1%)

Od 1 stycznia 2011 r. 1 386 104,3 (wzrost cen o 1,7%)

Od 1 stycznia 2010 r. 1 317 102,6 (wzrost cen o 2,6%)

Od 1 stycznia 2009 r. 1 276 103,5 (wzrost cen o 3,5%)

Od 1 stycznia 2008 r. 1 126 104,2 (wzrost cen o 4,2%)

Od 1 stycznia 2007 r. 936 102,5 (wzrost cen o 2,5%)

Od 1 stycznia 2006 r. 899,10 101,0 (wzrost cen o 1,0%)

Od 1 stycznia 2005 r. 849 102,1 (wzrost cen o 2,1%)

Od 1 stycznia 2004 r. 824 103,5 (wzrost cen o 3,5%)

Od 1 stycznia 2003 r. 800 100,8 (wzrost cen o 0,8%)

Od 1 stycznia 2001 r. 760 101,9 (wzrost cen o 1,9%)

Od 1 marca 2000 r. 700 105,5 (wzrost cen o 5,5%)

Źródło: zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej za IV kwartał 2000-2015 na podstawie
GUS.

Polityka mieszkaniowa
Podkreślając rolę mieszkania i jego wpływu na zdrowie ludzi, należy zwrócić 

uwagę na fakt, iż mieszkanie nie tylko pełni funkcję biologiczną i ochronną, ale 
tworzy warunki dla odpoczynku, rozwoju dzieci oraz daje poczucie bezpieczeństwa. 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazuje na cztery warunki, które powinno 
spełniać mieszkanie z punktu widzenia jego wpływu na stan zdrowia. Mieszkanie 
powinno zatem14:
-  zabezpieczać mieszkańców przed utratą życia,
-  zabezpieczać mieszkańców przed chorobami lub urazami,
-  zapewniać pełną sprawność organizmu człowieka,
-  zapewniać wygodę i komfort.

14 M. Zrałek, Mieszkalnictwo w kontekście poprawy warunków powstawania i funkcjonowania 
rodziny oraz stanu zdrowia ludności, [w:] Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce Uwarunkowa
nia demograficzne i społeczne, D. Graniewska (red.), Rządowa Rada Ludnościowa i IPiSS, Warszawa 
2004, s. 180.
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Istotne jest więc nie tylko samo posiadanie mieszkania, lecz równie ważna jest 
odpowiednia przestrzeń mieszkalna (brak nadmiernego przeludnienia mieszkań), 
standard mieszkania mierzony stopniem wyposażenia w urządzenia i instalacje, wła
ściwa lokalizacja mieszkania i wiele innych czynników. Dla zdrowia nie jest bowiem 
obojętna liczba osób zamieszkujących w jednym mieszkaniu, stopień zawilgocenia 
i zagrzybienia mieszkania, narażenie na hałas itp. Zbyt mała powierzchnia użytkowa 
mieszkań nie zapewnia każdemu dziecku miejsca na meble do spania i nauki, nie 
mówiąc już o odrębnym pokoju, a dla dorosłych miejsca do odpoczynku, pracy 
i samorealizacji

Rysunek 3. Rola m ieszkania w życiu rodzinnym

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Potoczna, Wzajemna pomoc, wspólne zamieszkiwanie 
i odpowiedzialność międzypokoleniowa, [w:] Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim , 
W. Warzywody-łCruszyńskiej, P. Szukalskiego (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
2004, s. 255-262.

Liczba mieszkań oddanych do użytku z roku na rok wzrasta (tab. 4). Jednak
że równolegle ze wzrostem liczby mieszkań oddanych do użytku w ciągu 17 lat 
wzrastała ich cena za metr kwadratowy. Jest to wielce niepokojące, gdyż patrząc na 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie -  widać, że rodziny zarabiającej przeciętną 
krajową nie jest stać nawet na 1 metr kwadratowy mieszkania. Tym bardziej sytuacja 
ta dotyczy minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, gdzie jest ono 2 razy niższe 
od ceny metra kwadratowego mieszkania.
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Tabela 4. M ieszkania oddane do użytku w latach 1997-2015

Lata

Mieszkania 
oddane 

do użytku 
(w tys.)

Cena 1 metra kwadratowego 
powierzchni użytkowej 

budynku mieszkalnego oddanego 
do użytkowania w zł 

(stan na IV kwartał każdego roku)

Przeciętne 
wynagrodzenie 

w wymiarze 
miesięcznym 

w zł

Liczba
zawartych
związków

małżeńskich

1997 73,7 1590 1061,93 204850
1999 82,0 2220 1706,94 219398

2001 106,0 2500 2061,85 195122

2003 162,7 2432 2201,47 195446

2005 114,1 2388 2380,29 206916

2007 116,0 2890 2691,03 248702

2009 96,9 3964 3102,96 250794

2011 72,8 3829 3399,52 206471

2013 145,2 4228 3650,06 180396

2014 143,4 3984 4004,80 188488

2015 138,1 3925 4066,95 188832
Źródło: opracowanie na podstawie Roczników Statystycznych Rzeczypospolitej Polskiej za okres 
1998-2007 oraz Budownictwa Mieszkaniowego za lata 1997-2015.

Państwo w zakresie polityki mieszkaniowej prowadzi również rządowe programy 
wsparcia związane z zakupem mieszkania. Celem wsparcia rodzin i osób samot
nie wychowujących dzieci w pozyskaniu własnego mieszkania lub domu został 
ustanowiony Rządowy Program „Rodzina na swoim”. W połowie maja 2103 r. 
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwsze
go mieszkania przez ludzi młodych, wprowadzającą tzw. program „Mieszkanie dla 
młodych”. Obecnie prowadzone są prace mające na celu wprowadzenie programu 
„Mieszkanie Plus”. Program Mieszkanie Plus ma się opierać się na trzech głównych 
filarach: mieszkaniach budowanych na gruntach skarbu państwa (Narodowy Fundusz 
Mieszkaniowy), wsparciu budownictwa społecznego oraz wsparciu oszczędzania na 
cele mieszkaniowe (Indywidualne Konta Mieszkaniowe).

Rysunek 4. Rządow e programy wspierające zakup m ieszkania

Źródło: opracowanie własne.



Arkadiusz Durasiewicz, Znaczenie publicznych polityk szczegółowych. 189

Polityka ochrony zdrowia
Dostęp do ochrony zdrowia gwarantuje konstytucja. Art. 68 p. 2. głosi „ Obywa

telom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy 
dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych ”. 
Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa o powszechnym ubezpieczeniu 
w Narodowym Funduszu Zdrowia Art. 4 p. 3. Świadczenia medyczne są zapewniane 
ubezpieczonym w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia i odpowiadają 
aktualnej wiedzy i praktyce medycznej, ale nie przekraczają koniecznego pozio
mu. Celem polityki zdrowotnej w kontekście polityki rodzinnej jest proponowanie 
takich rozwiązań w skali kraju, które uzyskają akceptację z racji realnych szans 
na poprawę stanu zdrowia rodzin z dziećmi. Zadania polityki w zakresie ochrony 
zdrowia w kontekście polityki rodzinnej powinny się sprowadzać do rozpoznania 
rzeczywistych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, oceny zasobów systemu ochrony 
zdrowia oraz oceny poziomu i jakości udzielanych świadczeń.

Niezmiernie ważne w zakresie ochrony zdrowia jest również obciążenie wyso
kimi kosztami związanymi z ciążą i porodem. Koszty opieki nad ciężarną oraz 
porodu ponoszą często rodzice. Formalnie kobieta ma zagwarantowane bezpłatne 
świadczenia medyczne związane z ciążą i porodem, ale dostęp do nich jest utrud
niony. Wiele świadczeń związanych z porodem też ma charakter odpłatny m.in. 
znieczulenie zewnątrzoponowe (nawet w przypadkach, w których jest ono wyko
nywane za wskazaniem lekarskim) oraz tzw. poród rodzinny. Przejęcie w większym 
zakresie przez budżet państwa finansowania opieki medycznej nad ciężarną oraz 
kosztów porodu, w tym także finansowanie szkół rodzenia, przede wszystkim dla 
kobiet będących w ciąży po raz pierwszy, byłoby dużym ułatwieniem w tej kwe
stii. W szczególności, powinien być określony i upubliczniony standard świadczeń 
w ramach porodu, finansowany w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Standard ten 
powinien obejmować porody rodzinne oraz znieczulenie zewnątrzoponowe (w przy
padku wskazania lekarskiego).

Ponadto państwo zapewnia darmową opiekę pediatryczną nad dzieckiem, zarówno 
na poziomie podstawowym, jak również specjalistycznym, de facto jednak prawo do 
darmowego leczenia jest iluzoryczne, co dotyczy zwłaszcza poziomu specjalistycz
nego. Uzyskanie darmowych świadczeń wiąże się zwykle z czekaniem w kolejkach, 
dojazdem do oddalonego ośrodka zdrowia, a także obciążeniami biurokratycznymi 
w postaci nakazu przedstawiania różnego rodzaju zaświadczeń i skierowań. Aktualnie 
obowiązujący system nie przewiduje w podstawowej opiece zdrowotnej świadczeń 
pediatry nawet w godzinach dziennych, nie wspominając o proponowanej dostępności 
pediatry w okresie całej doby. Taka szansa mogłaby zaistnieć w przypadku wyod
rębnienia jednostek realizujących wyłącznie świadczenia na rzecz dzieci -  na wzór 
uprzednio funkcjonujących zespołów opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem15.

15 Projekt polityki rodzinnej pod kierownictwem Joanny Kluzik-Rostkowskiej..., s. 13.
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Polityka zatrudnienia
Przeprowadzane w Polsce prognozy nie pozostawiają złudzeń -  jeśli nie będziemy 

dłużej pozostawać na rynku pracy, nie będzie kto miał pracować na nasze emerytury. 
Wymierną stratą dla całej gospodarki jest też ucieczka na świadczenia stosunkowo 
młodych osób. Zaistniały fakt powoduje, że osoby tuż po przejściu na „upragnione” 
wcześniej świadczenie popadają w depresję i apatię oraz często chcą wrócić na 
rynek pracy. Obecnie aktywnych zawodowo jest jedynie nieco ponad 45% kobiet 
i 55% mężczyzn. W Polsce ludzie odchodzą na emeryturę (tzw. efektywny wiek 
emerytalny) niemal najwcześniej w całej UE. Winny jest temu przede wszystkim brak 
miejsc pracy oraz często brak oferty edukacyjnej i szkoleniowej dla osób w wieku 
przedemerytalnym. Ponadto wciąż wiele do życzenia pozostawia system szkolenia 
i aktywizacji osób pozostających bez pracy oraz możliwość godzenia pracy zawo
dowej z życiem rodzinnym.

Rysunek 5. Rola pracy zawodowej w życiu rodzinnym

Rola pracy zawodowej 
w życiu rodzinnym

Utrzymanie 
niezbędnego 

standardu życia

Ochrona przed 
popadnięciem 

w ubóstwo

Jedyne źródło 
utrzymania rodziny 

niepełnej

Ochrona przed 
dysfunkcją rodziny

Motywacja materialna 
w celu osiągnięcia 
lepszego poziomu

Uzyskanie własnej 
niezależności 
ekonomicznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Osiecka., Opinie kobiet o rodzinie i pracy zawodowej 
-  informacja z  badań, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Kancelaria Sejmu, maj 1998.

Utrwalające się znaczenie pracy zawodowej w życiu rodziny ilustruje rysunek 5. 
Jest oczywiste, że głównym motywem podejmowania pracy zawodowej przez, jest 
potrzeba uzyskania środków na utrzymanie. Wynika to z następujących przesłanek16: 
-  praca stanowi źródło dochodów pozwalających zaspokoić podstawowe potrzeby 

rodziny; dochód jednego żywiciela nie zawsze wystarcza, aby utrzymać nie
zbędny standard życia;

16 B. Balcerzak-Paradowska, Rodzina i polityka rodzinna..., op. cit., s. 60.
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-  praca zawodowa drugiego żywiciela chroni często rodzinę przed popadnięciem 
w ubóstwo. Jest głównym czynnikiem wychodzenia ze sfery niedostatku;

-  praca zawodowa jest jedynym (głównym, wiodącym) źródłem utrzymania rodzin 
niepełnych biologicznie. Rodziny te są w 90% tworzone przez matki samotnie 
wychowujące dzieci;

-  konieczność pracy zawodowej wynika z bezrobocia jednego ze współżywicieli. 
Sytuacja na rynku pracy wykształca swoisty model zmienności ról obojga mał
żonków, uwarunkowany większą możliwością podjęcia pracy bądź to przez męż
czyznę, bądź kobietę;

-  konieczność taka wynikać może także z dysfunkcji rodziny. Są to sytuacje 
ilościowo znacznie rzadsze, których nie można jednak tracić z pola widzenia 
ze względu na ich jakościowe skutki. Dysfunkcjonalność rodzin jest częściej 
wynikiem zachowań mężczyzn. W ten sposób następuje „feminizacja” przymusu 
pojęcia pracy zawodowej;

-  motywacją materialną (ekonomiczną), jakkolwiek nie noszącą znamion koniecz
ności czy stygmatu przymusu, jest podjęcie pracy w celu podniesienia standardu 
materialnych warunków życia.rodziny.

-  jedną z deklarowanych przyczyn podejmowania pracy zarobkowej przez kobiety 
jest chęć uzyskania niezależności ekonomicznej, a także wypracowanie emerytury. 
Przyczynę tę można usytuować pomiędzy sferami materialną i pozamaterialną. 
Materialny motyw -  uzyskanie dochodów -  jest sprzężony z pozamaterialnym 
skutkiem, za jaki można uznać poczucie niezależności, lepszą pozycję w rodzinie, 
możliwość decydowania o własnym losie i losie członków rodziny.
Oczywiście praca zawodowa nie dla wszystkich jest źródłem zadowolenia. Część

ujawnia niechęć do tej formy aktywności. Najczęstszą przyczyną jest nieopłacalność 
pracy ze względu na niskie zarobki, stan zdrowia oraz chęć zajęcia się wychowywa
niem dzieci. Właśnie obowiązki rodzinne, a szczególnie macierzyńskie, mają wpływ 
na opinie i postawy np. kobiet wobec pracy zawodowej. Kobiety biorą pod uwagę 
przerwanie kariery zawodowej na okres natężonych obowiązków rodzinnych, nato
miast znacznie rzadziej opowiadają się za całkowitą rezygnacją z pracy po zawarciu 
małżeństwa, urodzeniu dziecka, rzadziej też są zwolenniczkami całkowitej bierności 
zawodowej kobiet17. Dlatego też polityka zatrudnienia w kontekście polityki rodzin
nej wiąże się ściśle z polityką rynku pracy, a w obecnych czasach w szczególności 
w zakresie godzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi.

17 I.E. Kotowska (red.), Polityka ludności. Cele, rozwiązania, opinie, SGH, Warszawa 2003 
(maszynopis).
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Polityka edukacyjna i oświatowa

Dostęp do usług opiekuńczych

Edukacja jako czynnik wpływający na politykę rodzinną polega przede wszystkim 
na szerokim dostępie usług opiekuńczych. Do usług opiekuńczych wpływających 
na rozwój edukacyjny i socjalizacyjny dziecka należą usługi placówek opiekuńczo- 
- wychowawczych: żłobków, przedszkoli, szkół, świetlic, placówek kulturalno-oświa
towych, sportowo-rekreacyjnych itd.

Zmiany, jakie nastąpiły w latach 90. XX wieku w zakresie usług społecznych, 
związane były z decentralizacją uprawnień państwa w zakresie organizowania 
i finansowania tych usług, zarządzania nimi oraz ich komercjalizacją. Polegały one 
na wprowadzeniu lub podwyższeniu opłat za usługi świadczone dotychczas nieod
płatnie, czy też rozszerzeniu ich zakresu o nowe, udzielane na zasadach odpłatności, 
świadczone przez placówki publiczne. Trudności w utrzymaniu placówek opiekuń
czo-wychowawczych prowadziły do ich likwidacji i dlatego w latach 90. XX w. 
liczba żłobków i przedszkoli malała (tab. 5 i 6).

Tabela 5. Liczba żłobków i dzieci przebywających w żłobkach w  latach 1997-2015

Lata Żłobki Dzieci przebywające w żłobkach 
(w ciągu roku) w tys.

1997 506 64,9

1999 469 56,9

2001 396 47,8

2003 399 44,5

2005 371 47,6

2007 373 52,4

2009 380 55,2

2011 462 61,6

2013 1112 86,2

2014 1605 98,6

2015 1874 106,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych Rzeczypospolitej Polskiej za 
lata 1998-2013 oraz Małych Roczników Statystycznych GUS za lata 1998-2015, a także „Oświaty 
i Wychowania” za lata 1997-2015.
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Tabela 6. Liczba przedszkoli i dzieci przebywających w przedszkolach w latach 1997-2015

Lata Przedszkola
Dzieci przebywające w przedszkolach 

(w ciągu roku) w tys.

1997 8976 754,0

1999 8733 719,6

2001 8175 656,0

2003 7865 642,8

2005 7738 654,4

2007 7810 676,5

2009 8441 776,8

2011 9351 861,3

2013 10436 950,1

2014 10939 942,8

2015 11331 906,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych Rzeczpospolitej Polskiej za lata 
1998-2015 oraz Banku Danych Regionalnych GUS wg klasyfikacjo NTS w układzie 66 podregionów, 
a także „Oświaty i Wychowania” za lata 1997-2015.

Zmiany w nauczaniu

Głównym problemem edukacji, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, jest nierówny 
dostęp do niej przez cale życie, co rodzi zróżnicowane szanse życiowe różnych grup 
społecznych bez wykształcenia i z wykształceniem. Kwestia rozumienia procesu 
edukacji i jej znaczenia dla społeczeństwa i państwa uzależniona jest nie tylko od 
samego kształcenia na różnym poziomie, ale również od ich współpracy interdy
scyplinarnej. Obecnie w edukacji proponuje się holistyczne podejście dydaktyczno- 
-naukowe, którym jest analiza kapitału intelektualnego, definiowanego jako ogół 
niematerialnych aktywów ludzi, przedsiębiorstw, społeczności, regionów i instytu
cji, które odpowiednio wykorzystywane mogą być źródłem obecnego i przyszłego 
dobrostanu kraju18.

Można wymienić kilka zasadniczych przyczyn, które wymagają obecnie powiąza
nia szkolnictwa ze światem zewnętrznym. Po pierwsze, szkoły muszą współpracować 
z rynkiem pracy i jego potrzebami, szkoła nie może być obojętną wobec rynku pracy 
i czekać, aż jej absolwenci rozwiążą problem zatrudnienia; po drugie -  szkoły tracą 
monopol na nauczanie; po trzecie -  szkoła jest dzisiaj ostatnią nadzieją na ocalenie 
i wzmocnienie społeczności lokalnej; po czwarte -  nauczyciele potrzebują większego 
wsparcia; po piąte -  konkurencja iynkowa, wybór szkoły przez rodziców oraz przez 
ucznia, zmieniły jej relacje z otoczeniem społecznym. Dlatego też jednym z celów, 
bodaj najważniejszym, jaki dzisiaj stoi przed polityką edukacyjną państwa na progu

18 J. Auleytner, Polityka społeczna w Polsce i na świecie, Warszawa 2011, s. 236.
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XXI wieku, jest rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, poprzez dostosowanie 
oferty edukacji szkół i placówek kształcenia zawodowego do potrzeb rynku, wzmoc
nienie edukacji ustawicznej dla dorosłych oraz rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 
i przedsiębiorczości. Obecnie „posiadanie dobrego fachu” nie daje młodym ludziom 
zabezpieczenia przed bezrobociem. Elastyczny rynek pracy oczekuje od pracow
ników nie tylko dobrego przygotowania do zawodu, ale i umiejętności oraz chęci 
ustawicznego doskonalenia się w zawodzie i gotowości do wielokrotnej jego zmiany. 
Powyższe argumenty przemawiają za koniecznością modyfikacji edukacji zawodo
wej. Modyfikacja ta powinna obejmować: relacje kształcenie zawodowe -  rynek 
pracy, uwzględnienie podaży i popytu w określonym obszarze zawodowym, dynamikę 
zmian w dziedzinie zatrudnienia oraz globalizację. Zatem standaryzacja kwalifikacji 
zawodowych i edukacyjnych jest dzisiaj koniecznością. Wynika z tego standaryzacja 
wielu dziedzin naszego życia, w tym kwalifikacji zawodowych i edukacyjnych19.

Polityka kulturalna
Rodzina i szczęśliwe życie rodzinne od lat lokuje się na czele hierarchii war

tości Polaków. Mimo obserwowanych zmian modelu formowania i rozwiązywa
nia rodziny, małżeństwo i pojmowana tradycyjnie rodzina (rodzice z dziećmi) nie 
zostały odrzucone. Zmiany modelu zakładania rodziny demografowie odnotowują 
w postaci wzrostu wieku nowożeńców i wieku matki rodzącej pierwsze dziecko. 
Przemiany zachowań demograficznych w zakresie małżeńskości i płodności dały 
początek licznym dyskusjom w Polsce na temat preferowanego społecznie modelu 
rodziny, odrzucania tradycyjnych wzorców i przyczyn przeobrażeń demograficznych.

Przeobrażenia w zakresie zachowań matrymonialnych i prokreacyjnych młodego 
pokolenia z jednej strony powodują pytania o kondycję małżeństwa i rodziny jako 
społecznie akceptowalnych, uznawanych i realizowanych wartości, z drugiej zaś -  
prowokują do podkreślania i promowania alternatywnych wzorców życia rodzinnego 
jako powszechnie występujących wśród młodych Polaków.

Przeciwstawia się pracę, karierę i sukces życiowy (zwłaszcza kobiet, małżeństwu 
i rodzinie)20. Tworzenie warunków do powstawania rodziny powinno ukazywać 
faktycznie dokonywane wybory młodych ludzi odnoszące się do życia rodzinnego. 
Tolerancja na odmienne wybory życiowe musi przede wszystkim oznaczać tolerancję 
na te dokonywane przez większość, a tymi są nadal wybory związane z zawieraniem 
małżeństwa i zakładaniem rodziny21.

19 H. Tranda, Edukacja a bezrobocie, [w:] R. Pęczkowski (red.), Polski system edukacyjny po 
reformie 1999 r., Poznań-Warszawa 2005, s. 76.

20 J. Hrynkiewicz, Rodzina i społeczeństwo, [w:] A. Ochocki, Z. Strzelecki, (red.), Polska a Euro
pa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku, PRL, RCSS, Warszawa 2001.

21 Jak piszą amerykańscy socjologowie B. Berger, P.L. Berger, The War over the Family, New 
York 1983, s. 204: „kształtowanie efektywnej i wolnej od ideologicznych kontrowersji polityki rodzinnej
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W polskiej polityce rodzinnej, warunkowanej złożoną sytuacją demograficzną 
i koniecznością łagodzenia skutków przemian ludnościowych olbrzymią rolę odgry
wają czynniki cywilizacyjno-kulturowe. W ramach tych czynników niezwykle ważne 
są działania dotyczące „ tworzenia klimatu poszanowania rodziny, wspierania rodzin 
w rozwiązywaniu problemów bytowych i opiekuńczo wychowawczych”22. W ramach 
tych czynników niezwykle ważne są działania dotyczące „tworzenia klimatu posza
nowania rodziny, wspierania rodzin w rozwiązywaniu problemów bytowych i opie
kuńczo wychowawczych oraz godzenia życia zawodowego z rodzinnym”.

Rysunek 6. Prom ocja czynników cywilizacyjno-kulturowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Balcerzak-Paradowska, Rodzina i polityka rodzinna na 
przełomie wieków, IPiSS, Warszawa 2004.

Zakończenie

Polityka rodzinna oraz jej instrumenty, zarówno w okresie transformacji jak 
i po 2004 roku, traktowane były głównie w formie interwencyjnej i prewencyjnej. 
W okresie tym wsparcie dla rodzin dokonywało się na zasadzie wykorzystywania 
przede wszystkim świadczeń finansowych opartych o regulacje prawne. Pomoc dla 
rodzin oparta była na zasadzie pasywno-doraźnych form pracy tych instytucji.

Niezwykle ważne jest więc dostosowanie rozwiązań w zakresie polityki pośredniej 
(na która składają się polityki publiczne) zarówno do uwarunkowań wewnętrznych 
jak i zewnętrznych (zawartych w dokumentach unijnych i strategiach realizowanych

powinno uwzględnić fakt, że zadaniem państwa jest ochrona wolności obywateli do pielęgnowania 
wartości rodzinnych między innymi przez ograniczenie działań mogących takie wartości niszczyć”.

22 Z. Strzelecki, Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku, [w:] Z. Strze
lecki, A. Ochocki (red.), Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku, RRL, RCSS, 
Warszawa 2001, s. 47.
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przez inne kraje członkowskie). Polityka rodzinna o charakterze implicite powinna 
obejmować szereg polityk publicznych, o któiych była mowa w niniejszym artykule 
tj. politykę zatrudnienia, politykę płac, politykę mieszkaniową, politykę edukacyjną, 
politykę oświatową, politykę ochrony zdrowia.

Odnosząc się do celu zawartego na wstępie artykułu, w ramach poszczególnych 
polityk szczegółowych w kontekście polityki rodzinnej pośredniej ważne są nastę
pujące przesłanki:
-  w ramach polityki rynku pracy  -  rozwiązania mające na celu złagodzenie 

konfliktu między pracą zawodową i opieką, a tym samym zmniejszenie różnic 
w sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy, to zarówno instrumenty zaliczane 
tradycyjnie do obszaru polityki rodzinnej (rozwiązania instytucjonalne i prawne 
typu: instytucje opiekuńcze, urlopy macierzyńskie i wychowawcze), polityki 
rynku pracy (ukierunkowane na uelastycznienie godzin pracy i zmniejszanie 
barier wejścia na ten rynek), jak i wszelkiego rodzaju rozwiązania zwiększa
jące równość płci w wymiarze zawodowym i rodzinno-opiekuńczym (kampanie 
promujące równość płci, polityki anty dyskryminacyjne). Ważną rolę odgrywają 
również rozwiązania organizacyjne, czyli promowanie zakładów pracy przyja
znych rodzinie (family friendly employment). Idealnym rozwiązaniem staje się 
więc połączenie tych wszystkich elementów w tzw. system policy-mix, będący 
odpowiedzą na potrzeby współczesnych pracowników;

-  w ramach polityki podatkowej  -  utrzymanie ulgi na dzieci funkcjonującej jako 
„odliczenie od podatku”. Być może należałoby zmienić zakres, rozszerzając ją  
na większą liczbę rodzin, co ograniczyłoby selektywność tej formy wsparcia;

-  w ramach polityki dochodowej  -  „regulowanie” minimalnego miesięcznego 
wynagrodzenia tak aby poziom dochodów bieżących, jakimi dysponuje rodzina 
pozwalał na jej odpowiedni status społeczno-ekonomiczny. Możliwość zapew
niania zatrudnienia w sferze umów tradycyjnych, a nie cywilnoprawnych.

-  w ramach polityki mieszkaniowej -  zwiększenie liczby mieszkań oddanych do 
użytku oraz rozwój dotychczasowych rządowych programów wsparcia (obecnie 
Mieszkanie Plus);

-  w ramach polityki ochrony zdrowia  -  doskonalenie czynnej opieki nad kobietą 
ciężarną, rodzącą i nad noworodkiem jako warunku podniesienia jakości pro- 
kreacji, lepsza opieka zdrowotna dla matki i dziecka, szczególnie w zakresie 
ochrony zdrowia dziecka i opieki okołoporodowej, odbudowa medycyny szkolnej 
połączona z rozwojem promocji zdrowia i polepszeniem badań profilaktycznych, 
zapewnienie niedrogich, dobrej jakości usług opiekuńczych dla dzieci oraz ogra
niczenie wzrostu kosztów opieki medycznej przy zachowaniu jej dostępności 
oraz stworzenie takiego systemu finansowania tej opieki, by nie powodował on 
zwiększenia wydatków socjalnych;

-  w ramach zatrudnienia -  zwiększenie oferty edukacyjnej i szkoleniowej dla osób
w wieku przedemerytalnym. Ponadto wciąż wiele do życzenia pozostawia system
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szkolenia i aktywizacji osób pozostających bez pracy, Unikanie umów „śmiecio
wych” dla pracowników. Polityka zatrudnienia w kontekście polityki rodzinnej 
wiąże się ściśle z polityką rynku pracy, a w obecnych czasach w szczególności 
w zakresie godzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi.

-  w ramach polityki edukacyjnej i oświatowej -  w kontekście polityki rodzinnej 
oznacza to potrzebę oddziaływania na aspiracje edukacyjne rodzin, a przede 
wszystkim ograniczanie nierówności i tworzenie warunków wyrównywania szans 
młodego pokolenia w sferze edukacji.

-  w ramach polityki kulturalnej -  promowanie różnych form rodziny oraz czyn
ników cywilizacyjno-kulturowych dotyczących tworzenia klimatu poszanowania 
rodziny, wspierania rodzin w rozwiązywaniu problemów bytowych i opiekuńczo- 
-wychowawczych, a także tworzenie kampanie społecznych i przekazów medial
nych w skali ogólnokrajowej i lokalnej promujących rodziny.
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Streszczenie

Celem artykułu jes t przedstawienie roli poszczególnych polityk szczegółowych realizowanych 
przez państwo polskie w  kontekście polityki rodzinnej typu implicite. Spojrzenie na politykę 
rodzinną jako politykę typu implicite (pośrednią) oznacza, że poszczególne obszary życia, 
zadania i funkcje, które spełnia rodzina, wym agają działań mieszczących się w ram ach reali
zacji różnych polityk szczegółowych przez państwo. W związku z powyższym w artykule- 
przedstawione i opisane zostały następujące polityki: rynku pracy, podatkowa, dochodowa, 
mieszkaniowa, ochrony zdrowia, zatrudnienia, edukacyjna i oświatow a oraz kulturalna.

Słowa kluczowe: polityka rodzinna, implicite, polityki szczegółowe

The importance of the public detailed policy 
in achieving implicite family policy

Summary

The aim o f this article is to present the role o f  the various detailed policies pursued by the 
Polish State in the context o f  implicte family policy. A family policy as a implicit (indirect) 
policy means that the individual living areas, tasks and features that meet the family, reąuire 
actions in the ffam ew ork o f  the im plem entation o f  various detailed policies by the State. 
Therefore, in the article were shown and described the following policies of: labor market, 
tax, income, housing, health, employment, education, and educational and cultural activities.

K ey words: family policy, implicite, detailed policy


