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Arkadiusz Durasiewicz 

Swiadczenia rodzinne w Polsce, Niemczech 
i Wielkiej Brytanii - aspekt por6wnawczy 

Wprowadzenie 

P rzystosowanie si~ rodzin ubogich lub sredniozamoznych do funkcjono
wania w warunkach gospodarki rynkowej jest trudne. Wzrasta znaczenie 

czynnik6w r6znicujq_cych warunki bytu rodzin: problem mieszkaniowy, bez
robocie, zakres dost~pnosci uslug, brak odczuwalnej poprawy poziomu zycia 
wielu rodzin i w zwiq_zku z tym obnizenie poczucia bezpieczenstwa. Znaczna 
cz~sc rodzin boryka si~ z trudnosciami, ograniczaj'lc swoje potrzeby, a wy
silki podejmowane przez panstwo w celu ochrony rodzin najbiedniejszych 
nie r6wnowa:l'l odczuwanych przez te rodziny trudnosci. 

Konsekwencj'l szybkiego rozwoju gospodarczego kraj6w jest rosnq_ce roz
warstwienie dochod6w spoleczenstwa. Pogl~bia si~ r6znica pomi~dzy docho
dami os6b najzamoiniejszych i najbiedniejszych, utrzymujq_cych si~ gl6wnie 
ze swiadczen socjalnych, przy czym grupa os6b zyj'lcych w ub6stwie rozsze
rza si~. Dlatego ci<tgle aktualne jest pytanie o zakres spolecznej solidarnosci, 
czyli - na ile ograniczyc dochody najbogatszych, aby m6c pom6c najbied
niejszym. 

Bieda w ka:Zdym stadium zycia czlowieka jest zjawiskiem wymagaj'lcym 
przeciwdzialania, jednak ma ona szczeg6lnie negatywny wplyw na zycie 
czlowieka, je5li wyst~puje w dziecinstwie. Problem ten jest szczeg6lnie trud
ny w rodzinach wielodzietnych. Ze wzgl~du na niskie kwalifikacje przewa
zaj'lcej cz~sci rodzic6w prawdopodobienstwo pozostawania bez pracy jedne
go lub nawet dwojga z nich jest bardzo duze. Tymczasem niskie kwalifikacje 
rodzic6w sprawiaj<t, ze nawet zatrudnienie ich obojga cz~sto nie pozwala na 
zlikwidowanie w tych rodzinach biedy. Dlatego, uznaj'lc walk~ z bezrobo
ciem za podstawowe i konieczne narz~dzie do walki z ub6stwem, zauwazyc 
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nalei:y, i:e w przypadku wielu rodzin jest ono niewystarczaji\.Ce. W odniesie
niu do niezamoi:nych rodzin z dziecmi powinny bye zastosowane r6znorodne 
formy pomocy, bowiem problemy rodziny i dzieci maji\. charakter interdy. 
scyplinarny. 

Definicja rodziny i okreslenie rodziny 

Zgodnie z art. 16 Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka rodzina jest 
naturalni\. i podstawOWi\. kom6rki\. spoleczenstwa. Wedlug Encyklopedii pow
szechnej [1985] rodzina to jedna z podstawowych grup spolecznych. Zazwy. 
czaj jako rodzin11; rozumie si11; dw6jk11; partner6w i wychowywane potomstwo. 

W Ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o swiadczeniach rodzinnych 
ilekroc jest mowa o rodzinie - oznacza to odpowiednio nast11;puji\.cych czlon
k6w rodziny: malzonk6w, rodzic6w, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna 
faktycznego dziecka oraz pozostaji\.ce na utrzymaniu dzieci do ukonczenia 
24. roku zycia (do ukonczenia przez dziecko nauki w szkole, jednak nie dlu
zej niz do ukonczenia 21. roku zycia lub 24. roku zycia, jezeli dziecko 
kontynuuje nauk11; w szkole lub szkole wy:lszej i legitymuje si11; orzeczeniem 
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepelnosprawnosci). 

Rodzina odgrywa wai:ni\. rol11; w ksztaltowaniu, rozwoju i wychowaniu 
mlodego pokolenia. Stanowi ona specyficzne srodowisko wychowawcze nie 
tylko dla dzieci, ale r6wniez dla os6b doroslych. Jakosc zwii\.zku, jaki istnieje 
pomi11;dzy m~zem a ion~ jest dla rodziny bardzo waina, poniewai warun
kuje jej istnienie. To od zyczliwej atmosfery, wzajernnego zaufania, wzajem
nej pomocy itd. b11;dzie zalezec jej prawidlowe funkcjonowanie. Rodzina pel
ni szereg funkcji, z kt6rych najwainiejszi\. jest urodzenie oraz wychowanie 
potomstwa. 

Istota swiadczen rodzinnych 

Dia prawidlowego funkcjonowania rodziny waine jest, aby miala ona za
pewnione odpowiednie warunki bytowe, w szczeg6lnosci doch6d pozwala
ji\.CY zaspokoic co najmniej podstawowe potrzeby, takie mieszkaniowe, od
powiednii\. opiek11; zdrowotn~ moiliwose edukacji swoich czlonk6w, w tym 
przede wszystkim dzieci, szeroko rozumiane bezpieczenstwo. Jedni\. z bar
dziej potrzebnych form pomocy dla rodzin niezamoznych zdaje si11; bye po
moc finansowa. Realizowana jest przede wszystkim poprzez system swiad
czen rodzinnych, kt6ry stanowi podstawowy instrument polityki rodzinnej. 
Dlatego tez swiadczenia rodzinne powinny bye wykorzystane do realizacji 
jej cel6w, do kt6rych nalezy przede wszystkim tworzenie warunk6w dla po
wstania i rozwoju rodziny, a zwlaszcza dla prawidlowego wypelniania funk
cji rodzinnych, w szczeg6Inosci: prokreacyjnej, opiekunczej, wychowawczej, 
edukacyjnej. 
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Swiadczenia rodzinne w Polsce 

Zasilek rodzinny jest swiadczeniem rodzinnym podstawowym uzupelnia
nym dodatkami przyznawanymi w zwi<\_zku z zaistnieniem okreslonych sytu
acji. Do zasilku rodzinnego przysluguj<\_ nast~puj(\_ce dodatki z tytulu: 

1) urodzenia dziecka, 
2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 
3) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasilku dla 

bezrobotnych na skutek uplywu ustawowego okresu jego pobierania, 
4) samotnego wychowywania dziecka, 
5) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 
6) ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego, 
7) rozpocz~cia roku szkolnego, 
8) podj~cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

[Balcerzak-Paradowska 2004, s. 233]. 
Do powy:lszych swiadczen dochodzi zaliczka alimentacyjna, kt6ra przy

sluguje osobie uprawnionej do ukonczenia 18. roku zycia albo, w przypadku 
gdy uczy si~ lub studiuje, do ukonczenia 24. roku fycia. 

Swiadczenia rodzinne w Niemczech 

Kindergeld to niemiecki odpowiednik zasilku rodzinnego w Polsce -
przysluguje on i obowi<\_zuje na terenie Niemiec. W Niemczech wynosi on 
154 euro miesi~cznie, czyli 1 848 euro rocznie, na dziecko. Jest to pi~tnascie 
razy wi~cej niz w Polsce. Wielodzietne rodziny, maj<\_ce wi~cej niz 3 dzieci, 
otrzymuj<\_ na czwarte dziecko i kazde nast~pne po 179 euro miesi~cznie, co 
stanowi 2 148 euro rocznie. Prawo do zasilku maj<\_ dzieci, kt6re nie ukon
czyly 27. roku zycia i ucz<\_ si~. Przy czym dzieci do 18. roku zycia otrzymuj<\_ 
zasilek rodzinny bez ograniczen. Na dziecko powyzej 18. roku trzeba dostar
czyc zaSwiadczenie, ze si~ dalej uczy. Nie moze tez miec ono miesi~cznych 
dochod6w wyzszych (dodatkowa praca, stypendium itp.) niz 7 680 euro rocz
nie. 0 zasilek rodzinny moze ubiegac si~ rodzic pracuj<\_cy i zameldowany 
w Niemczech [http://www.media.wp.pl]. 

Do dodatku rodzinnego przysluguje dodatek wychowawczy (Kinderschu
schlag). Opr6cz tego z tytulu opieki nad dzieckiem przysluguje zasilek wy
chowawczy (Erziehungsgeld), a z tytulu samotnego wychowywania dziecka 
( Unterhaltsvorschuss). 

Swiadczenia rodzinne w Wielkiej Brytanii 

Child Benefit jest zasilkiem rodzinnym dla rodzic6w wychowuj<\_cych 
dzieci, placonym na kaZde dziecko niezaleznie od dochod6w i oszcz~dnosci. 

415 



Zasilek moze r6wniez otrzymywac osoba adoptuj<\_ca dziecko oraz 
08 

i.... 

kt6ra ponosi koszta zwi(lZ(lne ~ utrzymaniem dziecka. 
0

ua. 
Opr6cz zasilku rodzinnego w Wielkiej Brytanii wyst~puje zasilek dla 

dzin pracuj!l_cych z dziecmi (Child Tax Credit) i zasilek dla os6b pracuj'lc;~ 
(z dziecmi) o niskich zarobkach (Working Tax Credit). c 

Do tego dochodz!\_ swiadczenia z tytulu samotnego wychowywani 
dziecka - dodatek na utrzymanie dziecka (Child Maintenance) i dodatek dt 
owdowialego rodzica (Widow's Benefit). a 

Tabela 1 przedstawia wydatki z budzetu kazdego panstwa na trzy gl6wne 
formy pomocy z jakich korzystaj!\_ rodziny, czyli: zasilek rodzinny, zasitek 
wychowawczy i swiadczenia z tytulu samotnego wychowywania dziecka. 
Ponadto tabela pokazuje r6wniez ilosc os6b korzystaj!l_cych z poszczeg61-
nych zapom6g w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii. 

Jak widac z przedstawionych danych, w stosunku do og6lu mieszkanc6w 
danego kraju z zasilku rodzinnego najwi~cej os6b skorzystalo w Polsce. 
Liczba ta jest o 12 815 805 os6b wi~ksza niz w Niemczech i 14 646 805 
wi~ksza niz w Wielkiej Brytanii. Liczba os6b korzystaj!l_cych z zasilku ro
dzinnego w Polsce stanowila 57% og6lu spoleczenstwa, a liczba wydatk6w 
na zasilek rodzinny stanowila 1,73% og6lu wydatk6w z budzetu panstwa. 
W Niemczech liczba os6b korzystaj!l_cych z zasilku rodzinnego stanowita 
11,1 % og6tu spoleczenstwa, a Jiczba wydatk6w na zasilek rodzinny stanowi
la 12,5% og6lu wydatk6w z budzetu panstwa. W Wielkiej Brytanii natomiast 
statystyki przedstawialy si~ nast~puj!\_co: Jiczba os6b korzystaj!l_cych z zasilku 
rodzinnego stanowila 12,2% og6lu spoleczenstwa, zas liczba wydatk6w na 
zasilek rodzinny stanowila 0,2% og6lu wydatk6w z budzetu panstwa. 
Wielkiej Brytanii jak i w Niemczech odsetek os6b korzystaj<\_cych z zasilku 
rodzinnego ksztaltuje sie( prawie na takirn samym poziomie. Jezeli chodzi 
natomiast o wydatki na zasilek rodzinny to najrnniejsze naklady finansowe 
przeznaczone SC\. na ten eel w Polsce. Najwi~cej srodk6w finansowych na za
silki rodzinne przeznaczane jest w Niemczech. Por6wnuj!\_c powyzsze dane 
okazuje si~, ze Polska na tle Niemiec i Wielkiej Brytanii wypada najstabiej. 
Posiada najwi~kSZ!\. ilosc os6b korzystaj!\_cych z zasilk6w rodzinnych i naj
mniejsze wydatki przeznaczane z budzetu panstwa na ten eel. Spowodowane 
jest to r6znymi kwestiami i uwarunkowaniami. Szczeg6ln!\_ rol~ odgrywa 
przede wszystkim sfera pracy. Racjonalne gospodarowanie zasobami pracy, 
ograniczenie bezrobocia, kt6re w Polsce ksztaltuje si~ na wysokim poziomie 
(stopa bezrobocia w Polsce na dzien 31 Jipca 2006 r. - 15,7%) i jest gl6w
nym czynnikiem kreuj!l_cym ub6stwo. Ponadto stworzenie takiego systemu 
prawa pracy i zabezpieczenia spolecznego, kt6ry ulatwilby pracownikom go
dzenie obowi<\_zk6w zawodowych z rodzinnymi. Niedoskonalosci w tej kwe
stii powoduj!\. cz~sto, i:e przynajmniej jedno z rodzic6w pozostaje bezrobot
ne. 
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Tabela 1. Wydatki i ilosc os6b korzystaj'l_cych z zasilku rodzinnego i wychowawczego oraz swiadczenia z tytulu samotnego wychowywania 
dziecka w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii wedlug roku 2004. 

Polska Niemcy 
Swiadczenia nose osob Ilosc os6b 

Wydatki w euro 
korzvstai acvch 

Wydatki w euro 
korzvstafacvch 

Zasilek rodzinny 778 775 866 22 008 805 29 020 000 000 

Zasilek wychowawczy 234 692 269 724 858 3 648 000 000 

Swiadczenie z tytulu 
samotnego wychowywania 523 609 859 3 209 441 836 000 000* 
dziecka 

Obja§nienia: 
* dane z http://www.wirtschaftswetter.de/archiv/news2005 I 2.html 
A dane z http://www.dwp.gov .uk/asd/asd 1/stats_summary/Stats_Summary _ Oct_2005. pdf 
** dane z budzetu Wielkiej Brytanii 

9 193 000 

647 000 

488 840* 

Wielka Brytania 

Wydatki w euro 
Ilosc os6b 

korzystaiacych 

l 589 468 354 7 352 000 

Nie wystC(puje Nie wystC(puje 

102 075 949** 203 OOOA 

Zrodlo: opracowanie wlasne na podstawie danych z GUS, Statistisches Bundesamt Deutschland i Bud:Zetu Wielkiej Brytanii na lata 2004- 2005 



W Wielkiej Brytanii problem ten zostal rozwi<l_zany juz w 1997 r. nowymi 
unormowaniami polityki rodzinnej. W Polsce nadal jest to problem, kt6ry 
powinien bye rozwi<l_zany poprzez nowe formy zatrudnienia. Ponadto ogrom
n<\_ rol~ odgrywa poziom dochod6w rodzin i sytuacja materialna rodzin. 
Pieni~zne swiadczenia rodzinne stanowi<l_ wi~c niezwykle wazny instrument 
wspierania rodzin. System swiadczen rodzinnych powinien powoli znosic 
r6Znice i ujednolicac poziom w otrzyrnywaniu swiadczen. z jednej strony 
jest to spowodowane zr6znicowaniem sytuacji dochodowej rodzin i potrzebC\. 
pomocy dla rodzin 0 niskich dochodach, z drugiej zas skierowaniern pomocy 
na realizacj~ funkcji wychowawczej i opiekunczej rodzin. Ponadto istniejC\_ca 
sytuacja rnaterialna, jak i system wynagrodzen nie pozwalaj<l_ rodzinom na 
zaspokojenie potrzeb, w tyrn nieraz podstawowych, utrzyrnuj<l_cych rodziny 
przy zyciu. Dlatego tez swiadczenia rodzinne stanowi<l_ niezb~dny element 
w zaspokajaniu potrzeb rodziny. 

Tabela 1 przedstawia r6wniez wydatki i ilosc os6b korzystaj<l_cych z zasil
ku wychowawczego. W Polsce z zasilku wychowawczego (od 1 maja 2004 
roku dodatku do zasilku rodzinnego z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego) skorzystalo 724 858 os6b. Liczba ta 
stanowila 1,9% og6lu spoleczenstwa. Wydatki z budzetu panstwa na ten eel 
zostaly przeznaczone w kwocie 234 692 269 euro i kwota ta stanowila 0,5% 
og6lu wydatk6w z budzetu panstwa. W Niemczech z zasilku wychowawcze
go skorzystalo 647 000 os6b i liczba ta stanowila 0,8% og6lu spoleczenstwa. 
Wydatki z budzetu panstwa na wyplat~ zasilk6w wychowawczych uksztalto
waly si~ na poziomie 3 648 000 000 euro i kwota ta stanowila 1,6% og6lu 
wydatk6w z budzetu pailstwa. W Wielkiej Brytanii zasilek wychowawczy 
nie wyst~puje. W kraju tym wyst~puje jedynie zasilek macierzynski. Po uro
dzeniu dziecka matce przysluguje urlop macierzynski w ilosci 14 tygodni. 
Wysokosc zasilku macierzynskiego wynosi 90% wynagrodzenia przez 
6 tygodni, a po 6 tygodniach pobierana jest kwota zryczaltowana. W tym 
por6wnaniu Polska wypada najslabiej. Posiada liczb~ os6b korzystaj<l_cych 
z zasilku wychowawczego o 77 858 wi~ksz'l od Niemiec, zas wydatki na rea
lizacj~ tego swiadczenia o 3 413 307 731 euro nizsze. Dlatego tez, niezb~dne 
jest zwi~kszanie przez pailstwo budi.etu na pomoc spoleczn'l, a szczeg6lnie 
wchodz(lce w jej sklad pieni~zne swiadczenia rodzinne. Oczywiscie najlepiej 
w przypadku zasilku wychowawczego wypadaj<l_ Niemcy, maj(lce szeroko 
rozbudowany system socjalny i pomoc dla rodzin. Zasilek wychowawczy 
w Niemczech przyznawany jest w ramach uwarunkowail pailstwowych, ale 
r6wniez w ramach poszczeg6lnych land6w, co potwierdza szeroko rozwini~
l'l polityk~ rodzinn(\_ i pomoc dla rodzin, a takZe wspieranie rodzin w celu 
rozwoju funkcji prokreacyjnej rodzin i opiekunczo-wychowawczej. 
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Tabela 1 informuje tez o ilosei os6b korzystaj(leyeh z pomoey w formie 
swiadezenia z tytulu samotnego wyehowywania dzieeka, a takze ukazuje 
wydatki na ten eel z budzet6w panstw. W Polsee do 30 kwietnia 2004 r. obo
wi(lZywaly swiactezenia z functuszu alimentaeyjnego. Swiactezenie to mialo 
na eelu pomoe rodzinom, kt6re nie mogly wyegzekwowac naleznyeh im 
aliment6w od osoby zobowi(lzanej do ieh swiadezenia. Od 1 maja 2004 r. 
weszla w Polsee Ustawa o swiadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 
2003 r. i przestal obowi(lzywac fundusz alimentaeyjny. Osobom samotnie 
wyehowuj(leym dzieei przyslugiwal dodatek do zasilku rodzinnego z tytulu 
samotnego wyehowywania dzieeka lub samotnego wyehowywania dzieeka 
i utraty prawa do zasilku dla bezrobotnyeh. Od nast~pnego roku zaez~la 
obowi'\_zywac w Polsee Ustawa o post~powaniu wobec dluinik6w alimenta
cyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005 r. Od tego 
momentu dodatek do zasilku rodzinnego z tytulu samotnego wyehowywania 
dzieeka przysluguje wdowie lub wdoweowi, albo w przypadku gdy ojeiee 
dzieeka jest nieznany. Pomoe panstwa w postaci zaliezki alimentaeyjnej 
adresowana jest do dzieei uprawnionyeh do swiadezenia alimentaeyjnego na 
podstawie tytulu wykonawezego, kt6rego egzekueja jest bezskuteezna, jezeli 
dzieeko: jest wyehowywane przez osob~ samotnie wyehowuj'\_q dzieeko, 
jest wychowywane przez osob~ pozostaj'\_C'\. w zwi'\_zku malzenskim z osobll, 
kt6ra przebywa w zakladzie kamym powyzej 3 miesi~ey albo jest calkowieie 
ubezwlasnowolniona, jest osob(l uez<te'l si~, w rozumieniu przepis6w 
o swiadezeniaeh rodzinnyeh. W sumie ze swiadezen z tytulu samotnego wy
ehowywania dzieeka skorzystalo w Polsee w 2004 roku 3 209 441 os6b. 
Liezba ta stanowila 8,3% og6lu spoleezenstwa. Wydatki z budzetu panstwa 
na realizaej~ tego swiadezenia wyniosly 523 609 859 euro i kwota ta stano
wila 1,2% og6lu wydatk6w z budzetu panstwa. W Niemezeeh z zasilku dla 
os6b samotnie wyehowuj'\_eyeh dzieei skorzystalo 488 840 os6b i liezba ta 
stanowila 0,6% og6lu spoleczenstwa. Wydatki poniesione na realizaej~ tego 
swiadezenia wyniosly 836 000 000 euro i stanowily 0,4% og6lu wydatk6w 
z budzetu panstwa. W Wielkiej Brytanii ze swiadezen z tytulu samotnego 
wyehowywania dzieeka skorzystalo 203 000 os6b. Liezba ta stanowila 0,3% 
og6lu spoleezenstwa. Wydatki na ten eel z budzetu panstwa uksztaltowaly 
si~ na poziomie 102 075 949 euro i kwota ta stanowila 0,01 % og6lu wydat
k6w z budzetu panstwa. Bior<te pod uwag~ powyzsze <lane nalezy zauwazyc, 
ze r6wniez i w tym przypadku (podobnie, jak i w przypadku zasilku rodzin
nego oraz wychowawezego) Polska wypada najslabiej. Posiada najwi~ksz'\_ 
ilosc os6b korzystaj<teyeh ze swiadezenia z tytulu samotnego wyehowywania 
dzieeka przy niewielkieh wydatkaeh na ten eel. Tak wysoka ilosc os6b ko
rzystaj'\_cyeh ze swiadczenia z tytulu samotnego wyehowywania dzieci spo
wodowana jest eoraz bardziej poszerzaj<te'l si~ liezb<t zwi(lzk6w kohabitaeyj-
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n~ch ?~az zwi~~szajl\_Cl\. si~ .c~raz bardzi.ej, li~zb<t r?zw~d6w. W Polsce naj. 
w1~ceJ Jest rodzm typu malzens~""'.o z dz1~cm1, al~ 1ch hczba w okresie mi~
dzyspisowym (1988-2002) zmmeJszyla s1~ z poz10mu 6,3 min do 5,9 min. 
Udzial tej kategorii rodzin w og6lnej strukturze rodzin zmniejszyl si~ z po
ziomu 61,8% w 1988 r. do poziomu 56% w 2002 r. W okresie rni~dzyspiso
wym wzrosla, choe nieznacznie (wzrost o 5,5% ), liczba mali.enstw bezdziet
nych. W NSP 2002 spisano 197,4 tys. zwi<tzk6w typu ,,kohabitacja" (par nie
formalnych), z czego 75% mieszkalo w miastach. Wi~kszose par niefor
malnych (56,1 %) posiadala dzieci. Rodziny oparte na zwi£lzkach nieformal
nych (partnerzy bez dzieci i partnerzy z dzieemi) stanowily ll\_cznie 1,9% 
w og6lnej liczbie rodzin w roku 2002. Obserwowany stan i zmiany to konse
kwencja przemian w sferze procesu formowania, rozwoju i rozpadu rodzin. 
Ich oznak£ljest znaczl\_cy spadek liczby nowo zawieranych mali.enstw wyni
kaj£lCY gl6wnie z obnizenia sklonnosci do zawierania zwi£lzk6w, op6iniania 
wieku zawarcia zwi£lzku (odkladanie w czasie decyzji o zawarciu zwiq_zku), 
wzrost liczby i nat~zenia rozwod6w. W latach 1988- 2003 og6lny wsp6l
czynnik zawierania malzenstw wsr6d kobiet obnizyl si~ z poziomu 0,88 do 
0,57, co oznacza spadek o 35%1

• Sytuacja ta powoduje, ze do dnia dzisiej
szego wzrasta liczba os6b korzystaj£lcych z zapom6g dotycz£lcych samotnego 
wychowywania. Ustawodawcy starajq_ si~ wprowadzac nowe rozwiq_zania 
w tym kierunku (jednym z nich bylo wprowadzenie zaliczki alimentacyjnej), 
ale mimo staran i pewnych zmian, caly czas kwota wydatk6w z budzetu 
panstwa powinna bye wi~ksza na realizacj~ tych swiadczen. W por6wnaniu 
trzech kraj6w znowu najlepiej wypadaj£l pod tym wzgl~dem Niemcy. Reali
zowana przez nich polityka rodzinna i budzetowa pozwala w pelni zaspokoic 
potrzeby rodzic6w samotnie wychowuj£lcych dzieci na dose wysokim pozio
mie, co jest przede wszystkim spowodowane wysokim procentem og6lu 
wydatk6w z budzetu panstwa na ten eel w stosunku do liczby os6b korzysta
jl\_cych (samotnych rodzic6w). Dlatego tez zaspokajanie potrzeb rodzin ko
rzystajq_cych ze swiadczen rodzinnych jest uzaleznione od typ6w rodzin, co 
widae w powyzszej analizie. Calkiem inaczej w Polsce przedstawia si~ sytu
acja rodziny pelnej pobieraj£lcej zasilek rodzinny z dodatkiem z tytulu opieki 
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego od rodziny 
wielodzietnej pobierajq_cej zasilek rodzinny z dodatkiem z tytulu opieki nad 
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego i dodatkiem z ty
tulu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, a calkiem inaczej sy
tuacja samotnego rodzica otrzymuj£lcego zasilek rodzinny, dodatek z tytulu 
samotnego wychowywania dziecka i dodatek z tytulu opieki nad dzieckiem 
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Tak samo w przypadku 

1 http://www.unic.un.org.pl/rok_rodziny/wp_ewa-fratczak.php 
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Niemiec calkiem inaczej przedstawia si~ sytuacja rodziny pelnej pobierajq_cej 
zasilek rodzinny i zasilek wychowawczy od rodzica samotnie wychowujq_
cego dziecko pobierajq_cego zasilek rodzinny, zasilek wychowawczy i zasilek 
z tytulu samotnego wychowywania dziecka. 

Ponadto w kazdym z pailstw rodzina otrzymuje r6zne dodatkowe formy 
wsparcia do zasilku rodzinnego. W Polsce S'l to na przyklad dodatki przyzna
wane w celu jednorazowego wsparcia finansowego dla rodzic6w - dodatek 
z tytulu urodzenia dziecka dla rodzic6w, w celu wsparcia finansowego z ty
tulu narodzin, dodatek z tytulu rozpocz~cia roku szkolnego, pelni form~ 
wsparcia edukacyjnego dla rodzic6w, kt6rych dzieci ucz~szczaj<\_ do szkoly 
w celu zrobienia wyprawki szkolnej. Ponadto istnieje szereg dodatk6w gwa
rantujq_cych ciq_gle wsparcie. Dodatek z tytulu opieki nad dzieckiem w okre
sie korzystania z urlopu wychowawczego otrzymywany w przypadku opieki 
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek dla 
samotnie wychowuj(\_cego rodzica stanowi<\_cy pomoc finansow(\_ dla panny, 
kawalera, osoby pozostajq_cej w separacji orzeczonej prawomocnym wyro
kiem S<\_du, osoby rozwiedzionej, wdowy lub wdowca, dodatek z tytulu 
ksztakenia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego majq_cy na celu pomoc 
finansow(\_ dla dzieci niepelnosprawnych, czy tez dodatek z tytulu zamieszka
nia bq_dz dojazd6w dla dzieci uczq_cych si~ poza miejscem zamieszkania. 
W Niemczech gl6wnq_ rol~ pelni dodatek wychowawczy dla rodzic6w z ni
skimi dochodami. Roszczenia do niego maj'l rodzice, kt6rzy mieszkaj<\_ z ma
loletnimi dziecmi pod jednym dachem i kt6rych doch6d pozwala na egzysto
wanie, lecz nie pokrywa wszystkich wydatk6w na dziecko. W Wielkiej Bry
tanii natomiast zasilek dla rodzin pracuj<\_cych z dziecmi i zasilek dla os6b 
pracuj<\_cych o niskich dochodach. W pelni wprowadzone reprezentuj<\_ wyso
k'l r6znorodnosc rz(\_dowego wsparcia dla dzieci. Zasilki te zaprojektowane 
zostaly w celu ulatwienia systemu finansowego wsparcia dla rodzic6w pole
gaj<\_cego na wspomaganiu dochodu rodziny. 

Rozwiq_zania wybranych kraj6w wykazujq_ zr6znicowanie co do cel6w, 
zasad, instrument6w, jak i uzyskanych efekt6w. Wynika to przede wszystkim 
z uwarunkowan o charakterze wewn~trznym. Kai:de panstwo tworzy wlasn'l_ 
polityk~ rodzinn<i, w ramach szeroko sformulowanych zasad okreslonych 
w r6znych dokumentach mi~dzynarodowych. Tabela 2 przedstawia pieni~zne 
swiadczenia rodzinne i cechy poszczeg6lnych system6w. Przedstawiony jest 
tam zasilek rodzinny oraz zasilek wychowawczy wedlug trzech gl6wnych 
Cech (kryterium dochodowe uprawniaj(\_Ce do pobierania powyzszych swiad
czen, okres na jaki powyi:sze swiadczenia S(\_ udzielane i wysokosc swiad
czen) charakteryzuja._cych te swiadczenia w wybranych panstwach czlonkow
skich UE. W podobny spos6b - ale juz w formie nietabelarycznej - w dalszej 
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cz~sci opracowania zaprezentowano swiadczenia z tytulu samotnego wycho
wywania dziecka. 

Tabela 2. Pienil(i:ne swiadczenia rodzinne (zasilek rodzinny, zasilek wychowawczy) 
w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Cechy system6w 

Polska Niemcy Wielka Brytania 

Rodzaj swiadczenia - zasilek rodzinny 
Kryterium dochodowe 

Jei:eli doch6d rodziny Do 18. roku i.ycia dzieci Zasilek rodzinny dla rodzi-
w przeliczeniu na osobl( otrzymujit zasilek rodzinny cow wychowujq_cych dzieci, 
albo doch6d osoby uczq_cej bez ograniczen. Na dziecko placony jest na kai.de dziec-
sil( nie przekracza kwoty powyi.ej 18. roku trzeba ko niezaleznie od dochod6w 
504,00 zl. dostarczyc zaswiadczenie, i oszcz~nosci. 
W przypadku gdy czlon- i.e sil( dalej uczy. Nie moi.e 
kiem rodziny jest dziecko tei: miec ono miesil(cznych 
legitymujq_ce sil( orzecze- dochod6w wyzszych (do-
niem o niepelnosprawnosci datkowa praca, stypendium 
lub orzeczeniem o umiarko- itp.) nii. 7 680 euro rocznie. 
wanym albo o znacznym 
stopniu niepelnosprawnosci, 
zasilek rodzinny przyslugu-
je, jei.eli doch6d rodziny 
w przeliczeniu na osobl( 
albo doch6d osoby uczq_cej 
sil( nie przekracza kwoty 
583,00 zl. 

Rodzaj swiadczenia - zasitek rodzinny 
Okres wyplaty 

Zasilek rodzinny przyslugu- Do ukonczenia 18. roku i.y- Zasilek rodzinny przyslu-
je osobom, do ukonczenia cia zasilek rodzinny przy- guje jei.eli wychowuje sil( 
przez dziecko 18. roku sluguje wszystkim dzie- dziecko, kt6re: 
i.ycia lub nauki w szkole, ciom. Dziecko powyi.ej 18. - ma ponizej 16 lat, 
jednak nie dlui.ej niz do roku zycia moze dostawac - ma ponizej 19 (16, 17 lub 
ukonczenia 21. roku i.ycia, zasitek rodzinny do ukon- 18) lat i uczy Sil(, 
albo 24. roku zycia, jei.eli czenia 27. roku zycia pod - jest pornil(dzy 16. a 17. 
kontynuuje naukl( w szkole warunkiem, ze: uczy sil(, rokiem zycia, kt6re w!asnie 
lub w szkole wy:Zszej i legi- przerwa rnil(dzy jednq_ nau- skonczylo szkoll( i zareje-
tymuje sil( orzeczeniem kq_ a drugq_ nie trwa dlui.ej strowalo sil( w agencji 
o urniarkowanym albo niz 4 rniesiq_ce, nie moi.e posrednictwa pracy, takiej 
znacznym stopniu niepel- kontynuowac nauki ze jak: Careers Service, Con-
nosora wnosci. wzgledu na brak mieisc, nexions Service, Ministry 
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2asilek rodzinny przyslu- odbywa dobrowolnit sluzbf(. of Defence, Department for 
guje o~obi~ ~cZl\_cej ~if( lub Jezeli dziecko uczy sif( Employment and Leaming 
studiuJitCeJ, Jednak me dlu- zasilek rodzinny jest (Irlandia P61nocna), 
zej niz do ukonczenia placony do konca 21. roku Education and Library 
24. roku :Zycia zycia, jezeli dziecko nie Board (Irlandia P6tnocna). 

podjf(lo i:adnej pracy. Przy Dziecko takie musi 
wszystkich wymienionych aktywnie szukac pracy lub 
wypadkach nalezy zwr6cic szkolenia w celu uzyskania 
uwagf( na dochody dziecka, pracy Gednoczdnie nie 
kt6re nie mogit przekroczyc moze juz pracowac lub bye 
pewnej granicy. na szkoleniu, za kt6ry 
Dziecko moi:e otrzymywac placony jest zasilek tzw. 
zasilek rodzinny nawet po- training allowance). 
wyi:ej 27. roku i:ycia jei:eli, 
iest nieoelnosorawne. 

Rodzaj swiadczenia - zasilek rodzinny 
Wysokosc swiadczenia 

I) 48,00 zl na dziecko do Na pierwsze dziecko 154 €, Dia pierwszego (najstarsze-
ukonczenia 5. roku i:ycia; na drugie dziecko 154 €, na go) dziecka kwola zasilku 
2) 64,00 zl na dziecko po- trzecie dziecko 154 €, na wynosi 16,50 £ tygodnio-
wyzej 5. roku zycia do kai:de nastf(pne dziecko WO. 

ukonczenia 18. roku zycia; 179 €. Dia kai:dego nastf(pnego 
3) 68,00 zl na dziecko po- dziecka kwota zasilku wy-
wyi.ej 18. roku i:ycia do nosi 11,05 £ tygodniowo. 
ukonczenia 24. roku zvcia. 

Rodzaj swiadczenia - zasilek wychowawczy 
Kryterium dochodowe 

Przysluguje w formie dodat- Regelbetrag 
ku do zasilku rodzinnego Przez pierwsze 6 miesif(cy 
z tytulu opieki nad dziec- zycia dziecka granica do-
kiem w okresie korzystania chodu dla mali.enstwa z jed-
z urlopu wychowawczego. nym dzieckiem wynosi 

30 000 € rocznie (nie moi.e 
przekroczyc tej sumy). 
W przypadku rodzica sa-
motnie wychowujitcego 
dziecko granica dochodu, 
kt6rej nie mozna przekro-
czyc to 23 000 € rocznie. 
Budget 
Dia malzenstwa z jednym 
dzieckiem granica dochodu 
wynosi 22 086 € rocznie. 
W przypadku rodzica sa-
motnie wvchowuiacego 
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dziecko granica dochodu, -
kt6rej nie mozna przekro-
czyc to 19 086 € rocznie. 
Granice te zwi((kszajit si(( 
z ka:Zdym nast((pnym dziec-
kiem o 3 140 € rocznie. Po 
skonczeniu 7. miesilt_ca zy-
cia dziecka roczna granica 
dochodu dla pary malzen-
skiej z jednym dzieckiem 
wynosi 16 500 €. 
W przypadku rodzica sa-
motnie wychowujitcego 
dziecko granica dochodu, 
kt6rej nie mozna przekro-
czyc to 13 500 € rocznie. 
Gran ice te zwi((kszajit sil( 
z ka:Zdym nastl(pnym dziec-
kiem o 3 140 €. 
W przypadku Regelbetrag 
jest zmniejszany o 5,2%, 
natomiast w przypadku 
opcji Budget zasilek wycho-
wawczy jest zmniejszany 
07,2%. 

Rodzaj swiadczenia - zasHek wychowawczy 
Okres wyplaty 

Dodatek z tytulu opieki nad Jezeli doch6d rodzic6w 
dzieckiem w okresie korzy- uwzgll(dniony w granicach 
stania z urlopu wychowaw- dochod6w wyznaczonych 
czego przysluguje matce Iub przez ustaw(( o zasilku wy-
ojcu, opiekunowi faktyczne- chowawczym nie jest prze-
mu dziecka albo opiekuno- kroczony to dodatek przy-
wi prawnemu dziecka, je:Ze- sluguje im na ka:Zde dziecko 
Ii dziecko pozostaje pod je- w wysokosci 300 €. Wtedy 
go faktycznit opiekit, upraw- rodzice mogit ubiegac sil( 
nionemu do urlopu wycho- o ten dodatek od dnia uro-
wawczego, nie dluzej jed- dzenia dziecka az do dru-
nak niz przez okres 24 mie- gich urodzin dziecka czyli 
sil(cy kalendarzowych; skonczenia przez dziecko 
36 rniesi((cy kalendarzo- 24. miesiitca zycia. 
wych - jezeli sprawuje Jezeli zdecydujit si(( na 
opiek(( nad wi<ccej nizjed- opcjl( Budget to mogit 
nym dzieckiem urodzonym wtedy otrzymac dodatek 
podczas jednego porodu; w kwocie 450 €, ale okres 
72 miesiace kalendarzo- jego pobierania konczv sie 
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wych - jezeli sprawuje z momentem skonczenia 
opiek~ nad dzieckiem legi- przez dziecko 12. miesil\_ca 
tymujl\_cym si~ orzeczeniem zycia. 
o niepelnosprawnosci albo 
o znacznym stopniu niepel-
nosorawnosci. 

Rodzaj swiadczenia - zasitek wychowawczy 
Wysokosc swiadczenia 

Dodatek przysluguje Regelbetrag 300 € 
w wysokosci 400,00 zl Budget 450 € 
miesi~cznie 

Zr6dto: opracowanie wlasne. 

Biorl\,c pod uwag~ pierwsze z por6wnywanych swiadczen czyli zasilek ro
dzinny nalezy stwierdzic, ii. tylko w Polsce jego otrzymywanie uwarunkowa
ne jest od dochodu. W Niemczech do 18. roku zycia zasilek rodzinny przy
sluguje na kazde dziecko, dopiero po ukonczeniu 18. roku zycia stawiane SC\. 
pewne wymogi warunkujl\,ce dalsze otrzyrnywanie zasilku. Podobnie sytu
acja przedstawia si~ w Wielkiej Brytanii, gdzie do 18. roku zycia zasilek ro
dzinny placony jest na kazde dziecko niezaleznie od dochod6w i oszcz~dno
sci. Jui. w tyro rnornencie nalezy zauwai:yc, ze uwarunkowania niemieckie 
i angielskie pozwalajll na otrzymywanie zasilku rodzinnego kai:demu z ro
dzic6w posiadajl\,cych dzieci. W Polsce wprowadzone kryterium dochodowe 
znacznie ogranicza liczb~ odbiorc6w zasilku rodzinnego. Oczywiscie istnieje 
zapis m6wil\,cy, ze w przypadku gdy doch6d rodziny lub doch6d osoby uczl\,
cej si~ przekracza kwot~ uprawniajl\,Cl\. danl\, rodzin~ lub osob~ UCZ<\.Cl\. si~ do 
zasilku rodzinnego, o kwot~ nizszl\, lub r6wnl\, kwocie odpowiadajl\,cej najniz
szemu zasilkowi rodzinnernu przyslugujl\,cemu w okresie, na kt6ry jest usta
lany, zasilek rodzinny przysluguje, jezeli przyslugiwal w poprzednim okresie 
zasilkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku ka
lendarzowym zasilek rodzinny nie przysluguje2

• Jednakze i w tym zapisie SC\. 
pewne uwarunkowania, kt6re cz~sto powoduj'l, ie czasarni przy przekro
czeniu kryterium dochodowego nawet o 1 zl powoduje odmow~ przyznania 
zasilku rodzinnego. Okres wyplaty zasilku rodzinnego uzalezniony jest w ka
zdym paristwie od wieku dziecka. W Polsce zasilek rodzinny jest przyzna
wany do 18. roku zycia, gdy dziecko kontynuuje nauk~ to do 21. roku zycia, 
natorniast gdy kontynuuje nauk~ w szkole lub szkole wyzszej i legitymuje si~ 
orzeczeniem o niepelnosprawnosci lub umiarkowanym albo znacznym stop
niu niepelnosprawnosci to do 24. roku zycia. W Niemczech zasilek rodzinny 

2 Art. 5 ust. 3 Ustawy o swiadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku. 
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przysluguje ~o 18. roku z~cia: zas gd~ dziecko si~ uc~y zasilek jes.t placony 
nawet do konca 27. roku zycia. W N1emczech sytuacJa przedstawia si~ ko
rzystniej niz w Polsce z tego wzgl~du, ze gdy dziecko jest niepelnosprawne 
zasilek moze bye placony nawet powyzej 27. roku zycia. W Wielkiej Brytanii 
zasilek rodzinny przysluguje do 18. roku zycia dziecka. Jezeli chodzi o okres 
wyplaty zasilku rodzinnego najlepsze uwarunkowania wyst~pujll w Niem. 
czech. Zasilek rodzinny w tym panstwie jest przyznawany na najdlu:lszy 
okres czasu. Spowodowane to jest przede wszystkim szeroko rozbudowan'l 
politykll rodzinnll w Niemczech, a takZe duzll dbaloscill o dzieci niepelno
sprawne, kt6re w ramach polityki rodzinnej znajdujll si~ pod szczeg6In'l 
opiekll. Nast~pnie przedstawiona jest w tabeli wysokosc swiadczenia w po
szczeg6lnych panstwach. Wysokosc zasilku rodzinnego w Polsce od 1 wrze
snia 2006 roku uzalezniona jest od wieku dziecka i wynosi 12,2 euro dla 
dziecka do ukonczenia 5. roku zycia, 16,2 euro na dziecko powyzej 5. roku 
zycia do ukonczenia 18. roku zycia i 17,2 euro na dziecko w wieku powyzej 
18. roku zycia do ukonczenia 24. roku zycia. W Niemczech wysokosc zasil
ku rodzinnego uzalezniona jest od ilosci dzieci w rodzinie i ksztaltuje si~ na
st~pujllco: na pierwsze, drugie i trzecie dziecko zasilek rodzinny przysluguje 
w kwocie 154 euro rniesi~cznie, a na czwarte i kazde nast~pne dziecko 
w kwocie 179 euro rniesi~cznie. W Wielkiej Brytanii kwota zasilku rodzin
nego tez uzalezniona jest od ilosci dzieci w rodzinie i przysluguje w wyso
kosci 96 euro na pierwsze dziecko i 64 euro dla kazdego nast~pnego dziecka. 
W powyzszym por6wnaniu widzimy jak wielka jest rozbieznosc w wysoko
sci przyznawanego zasilku rodzinnego w poszczeg61nych panstwach. Kin
dergeld to niemiecki odpowiednik zasilku rodzinnego w Polsce - przyslu
guje on i obowillzuje na terenie Niemiec. W Niemczech wynosi on 154 euro 
rniesi~cznie, czyli 1 848 euro rocznie, na dziecko. Jest to pi~tnascie razy wi~
cej niz w Polsce. Wielodzietne rodziny, majllce wi~cej niz 3 dzieci, otrzymu
jll na czwarte dziecko i kai:de nast~pne po 179 euro miesi~cznie, co stanowi 
2 148 euro rocznie. Child Benefit to brytyjski odpowiednik zasilku rodzin
nego w Polsce. Rocznie na dziecko przysluguje w wysokosci I 152 euro, na 
kolejnie dzieci wysokosc. zasilku rodzinnego wynosi 64 euro rniesi~cznie co 
daje kwot~ 768 euro rocznie. W Polsce na najmlodsze dziecko czyli do 5 ro
ku i:ycia roczna kwota zasilku rodzinnego wynosi 146 euro. W tyrn momen
cie widac jak olbrzyrnia jest r6znica w wysokosci przyznawanego zasilku 
rodzinnego. Miesi~czna kwota zasilku rodzinnego na jedno dziecko w Niem
czech jest o 8 euro wyzsza od rocznej kwoty zasilku rodzinnego w Polsce. 
Jak wspomniano wyzej miesi~czna kwota zasilku rodzinnego na pierwsze 
dziecko wynosi 96 euro i jest zaledwie o 50 euro nizsza od rocznej kwoty 
otr£ymywanego zasilku rodzinnego na najmlodsze dziecko w Polsce. Por6w-
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nanie to pokazuje jak dalece pod wzgl~dem wysokosci zasilku rodzinnego 
odbiega Polska od pozostalych kraj6w UE. 

Kolejny fragment Tabeli 2 przedstawia zasilek wychowawczy w wybra-
0ych panstwach UE. W Polsce przysluguje on w formie dodatku do zasilku 
rodzinnego z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wy
chowawczego. Dlatego tei:, jezeli rodzice spelniaj(\_ kryterium dochodowe 
uprawniaj(\_ce do otrzymywania zasilku rodzinnego, mog(\_ si~ ubiegac o do
datek z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wycho
wawczego. W Niemczech sytuacja ksztaltuje si~ calkiem inaczej. Wyst~puj(\_ 
dwie formy zasilku wychowawczego: Regelbetrag i Budget. Otrzymywanie 
zasilku uzaleznione jest od dochodu rodzic6w. Przy opcji Regelbetrag przez 
pierwsze 6 miesi~cy zycia dziecka granica dochodu dla malzenstwa z jednym 
dzieckiem wynosi 30 000 euro rocznie (nie maze przekroczyc tej sumy). 
W przypadku rodzica samotnie wychowuj(\_cego dziecko granica dochodu, 
kt6rej nie mozna przekroczyc to 23 000 euro rocznie. Przy opcji Budget dla 
malzenstwa z jednym dzieckiem granica dochodu wynosi 22 086 euro 
rocznie. W przypadku rodzica samotnie wychowuj(\_cego dziecko granica 
dochodu, kt6rej nie mozna przekroczyc to 19 086 euro rocznie. Granice te 
zwi~kszaj(\_ si~ z kai:dym nast~pnym dzieckiem o 3 140 euro rocznie. Po skon
czeniu 7. miesi(\_ca zycia dziecka roczna granica dochodu dla pary malzen
skiej z jednym dzieckiem wynosi 16 500 euro. W przypadku rodzica samot
nie wychowuj(\_cego dziecko granica dochodu, kt6rej nie mozna przekroczyc 
to 13 500 euro rocznie. Granice te zwi~kszaj(\_ si~ z kai:dym nast~pnym dziec
kiem o 3 140 euro. W przypadku Regelbetrag jest zmniejszany o 5,2%, nato
miast w przypadku opcji Budget zasilek wychowawczy jest zmniejszany 
o 7,2%. W Wielkiej Brytanii zasilek wychowawczy nie wyst~puje. Jak juz 
wyzej wspomniano w kraju tym wyst~puje jedynie zasilek macierzynski. Po 
urodzeniu dziecka matce przysluguje urlop macierzynski w ilosci 14 tygodni. 
Wysokosc zasilku macierzynskiego wynosi 90% wynagrodzenia przez 6 ty
godni, a po 6 tygodniach pobierana jest kwota zryczaltowana. Jezeli chodzi 
o okres wyptaty zasilku wychowawczego - w Polsce przysluguje przez okres 
nie dtuzszy niz: 24 miesi'l_ce kalendarzowe, 36 miesi~cy kalendarzowych, 
jezeli sprawuje opiek~ nad wi~cej niz jednym dzieckiem urodzonym podczas 
jednego porodu, 72 miesi(\_ce kalendarzowe, jezeli sprawuje opiek~ nad dziec
kiem Jegitymuj(\_cy.m si~ orze_czeniem o niepelnosprawnosci albo o znacznym 
stopniu niepelnosprawnosci. W Niemczech okres wyplaty wynosi - przy 
opcji Regelbetrag od dnia urodzenia dziecka ai: do drugich urodzin dziecka, 
czyli skonczenia przez dziecko 24. miesi(\_ca zycia. Natomiast przy opcji 
Budget do momentu skonczenia przez dziecko 12. miesi(\_ca zycia. Jezeli cho
dzi o wysokosc swiadczenia, w Polsce kwota dodatku z tytulu opieki nad 
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 101 euro 
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miesi~cznie. W Niemczech wysokosc zasilku wychowawczego wynosi 3()() 
euro miesi~cznie dla opcji Regelbetrag lub 450 euro miesi~cznie dla opcj' 
Budget. Jak da si~ zauwa.Zyc analizuj(lc powyzsze informacje, wyst~puje du~ 
ze zr6znicowanie zar6wno w kryterium uprawniaj(lcym do otrzymywania za
silku wychowawczego, okresie wyplaty, jak i wysokosci swiadczenia. Jezeli 
chodzi o zasilek wychowawczy Polska nie wypada w tym por6wnaniu naj
gorzej, jednakze kwotowo odbiega od Niemiec. Kwota miesi~cznego zasilku 
wychowawczego w Niemczech jest 3 lub 4 razy wyzsza (w zaleznosci od 
opcji) od kwoty miesi~cznego swiadczenia w Polsce. W Polsce rolct urlopu 
wychowawczego jest stworzenie warunk6w umozliwiajC\_cych rodzicom Iub 
opiekunom sprawowanie osobistej opieki nad malym dzieckiem, natomiast 
role\_ zasilku wychowawczego - wsparcie pieni~zne w tym okresie. W Niem
czech zasilek wychowawczy jest to rodzaj zapomogi dla rodziny finansowa
ny z podatk6w, przyznawany w celu zapewnienia warunk6w wychowaw
czych dziecka. 

Opr6cz zasilku rodzinnego i zasilku wychowawczego pieni~zne swiadcze
nia rodzinne obejmuj(l r6wniez swiadczenia z tyturu samotnego wychowy
wania dziecka. W Polsce swiadczenie to wyst~puje w formie dodatku do 
zasilku rodzinnego z tytulu samotnego wychowywania dziecka i formie za
liczki alimentacyjnej. Dodatek do zasilku rodzinnego z tytulu samotnego 
wychowywania dziecka, podobnie jak w przypadku dodatku z tytulu opieki 
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, przysluguje, 
jezeli swiadczeniobiorca spelnia warunki uprawniajctce do otrzymywania za
silku rodzinnego plus dodatkowe warunki do otrzymywania dodatku. Pomoc 
paiistwa w postaci zaliczki alimentacyjnej adresowana jest do dzieci upraw
nionych do swiadczenia alimentacyjnego na podstawie tytulu wykonawcze
go, kt6rego egzekucja jest bezskuteczna, jezeli dziecko: jest wychowywane 
przez osob~ samotnie wychowuj(lC(l dziecko, jest wychowywane przez osob~ 
pozostajC\_CC\. w zwictzku malzenskim z osob<t, kt6ra przebywa w zakladzie 
karnym powyzej 3 miesi~cy albo jest calkowicie ubezwlasnowolniona, jest 
osobC\_ UCZC\_CC\. si~, w rozumieniu przepis6w o swiadczeniach rodzinnych. 
Dziecko uprawnione do swiadczenia alimentacyjnego na podstawie tytulu 
wykonawczego, kt6rego egzekucja jest bezskuteczna, wychowywane przez 
osob~ pozostajC\_CC\. w zwiC\_zku malzenskim, nabywa prawo do zaliczki przez 
okres jednego roku, jeieli osoba pozostajctca w zwil\_zku malzenskim zlozyla 
do SC\_du pozew o separacj~ albo rozw6d i spelnione SC\. pozostale warunki 
okreslone w ustawie. W Niemczech swiadczenie z tytulu samotnego wycho
wywania dziecka wyst~puje w formie zasilku dla samotnie wychowujC\_cego 
rodzica. Nie ma okreslonego kryterium dochodowego warunkujctcego otrzy
mywanie powyzszego zasilku. Jedynie do wiadomosci urz~du opieki spo
lecznej podawany jest stan majC\_tkowy rodzica. W Wielkiej Brytanii nato-
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rniast swiadczenia z tytulu samotnego wychowywania dziecka wyst((pujct 
w postaci: dodatku na utrzymanie dziecka i dodatku dla owdowialego rodzi
ca. W obydwu przypadkach nie wyst((puje jednolite kryterium dochodowe 
uprawniajctce do pobierania dodatk6w. W przypadku dodatku na utrzymanie 
dziecka jego otrzymywanie zalezne jest od dochod6w rodzica, kt6ry nie 
rnieszka z dzieckiem, rozpatrywane indywidualnie. Natorniast w przypadku 
dodatku dla owdowialego rodzica brane jest pod uwag(( placenie skladek 
przez niezyjctcego partnera do Narodowego Funduszu Ubezpieczeniowego. 

Je:ieli chodzi o okres wyplaty, dodatek z tytulu samotnego wychowywa
nia dziecka przysluguje tak samo jak zasilek rodzinny, poniewa2: jest dodat
kiem do zasilku rodzinnego, chyba ze zrnieni'l si(( inne warunki uprawniajctce 
do dodatku. Zaliczka alimentacyjna przysluguje: do ukonczenia 18. roku zy
cia lub do ukonczenia 24. roku zycia, w przypadku gdy dziecko uczy Sil( lub 
studiuje. 

W przypadku zasilku z tytulu samotnego wychowywania dziecka w Niem
czech placony jest najdluzej przez 72 rniesi<!_ce. Wyplacanie pieni((dzy z ty
tufu zasilku konczy si~ w momencie, kiedy dziecko zaczyna 12. rok zycia. 
W przypadku gdy zasilek nie zostal wyplacony przez pelne 72 miesictce, 
a granica 12. roku zycia dziecka jest przekroczona, to zasilek nie jest wypla
cany dalej. W przypadku Wielkiej Brytanii okres wyplaty dodatku na utrzy
manie dziecka, jak i dodatku dla owdowialego rodzica okreslany jest indywi
dualnie. 

Jezeli chodzi o wysokosc swiadczenia, w Polsce dodatek z tytulu samot
nego wychowywania dziecka przysluguje w wysokosci 43 euro (170,00 zl) 
miesi~cznie na dziecko, nie wi((cej jednak niz 86 euro (340,00 zl) na wszyst
kie dzieci (maksymalnie moze bye przyznany na dwoje dzieci). W przypad
ku dziecka legitymujctcego si~ orzeczeniem o niepelnosprawnosci lub orze
czeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnosci kwot(( dodatku zwi((ksza 
si~ o 20 euro (80,00 zl) na dziecko, nie wi~cej jednak niz o 40 euro (160,00 
zl) na wszystkie ' dzieci. W przypadku gdy doch6d rodziny nie przekracza 
50% kwot, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 i 2, kwot~ dodatku zwi~ksza si~ 
o 12 euro (50,00 zl) na dziecko, nie wi~ej jednak niz o 24 euro (100,00 zl) 
na wszystkie dzieci. 

Natorniast zaliczka alimentacyjna przysluguje do wysokosci swiadczenia 
alimentacyjnego, nie wi((cej jednak niz: 

1) gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 43 
euro (170,00 zl) dla osoby uprawnionej albo 63 euro (250,00 zl), jezeli 
osoba ta legitymuje si~ orzeczeniem o niepelnosprawnosci albo orzecze
niem o znacznym stopniu niepelnosprawnosci; 
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2) gdy w rodzinie jest trzy lub wi~cej os6b uprawnionych do zaliczki _ 
~O e~ro (120,00 zl~ dla .oso?y uprawni?nej al~o 43 euro (170,00 zl), 
Jezeh osoba ta leg1tymuJe s1~ orzeczemem o mepelnosprawnosci albo 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnosci. 

W przypadku gdy doch6d rodziny nie przekracza 50% kwoty 147 euro 
(583,00 zl), tj. 73 euro netto na osob~ (291,50 zl) kwot~ zaliczki zwi~ksza si~ 
do: 

1) w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do 
zaliczki - 75 euro (300,00 zl) dla osoby uprawnionej albo 96 euro 
(380,00 zl), jezeli osoba ta legitymuje si~ orzeczeniem o niepelnospraw
nosci albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnosci; 

2) w przypadku gdy w rodzinie Sfl trzy osoby, lub wi~cej, uprawnione do 
zaliczki - 63 euro (250,00 zl) dla osoby uprawnionej albo 75 euro 
(300,00 zl), je:leli osoba ta legitymuje si~ orzeczeniem o niepelnospraw
nosci albo orzeczeniem o znacznym stopniu. 

W Niemczech wysokosc zasilku dla samotnie wychowujflcego rodzica za
lezna jest od wieku dziecka. W starych regionach (alte bundeslander) wy
nosi: dla dzieci do 6. roku zycia 127 euro miesi~cznie, dla dzieci od 7. do 12. 
roku zycia 170 euro miesi~cznie. W nowych regionach (neue bundeslander): 
dla dzieci do 6. roku zycia 111 euro miesi~cznie, dla dzieci od 7. do 12. roku 
zycia 151 euro miesi~znie. 

W Wielkiej Brytanii wysokosc dodatku na utrzymanie dziecka ustalana 
jest indywidualnie w zaleznosci od dochodu rodzica, kt6ry nie mieszka 
z dzieckiem, natomiast wysokosc dodatku dla owdowialego rodzica wynosi 
478 euro miesi~cznie. 

W Polsce swiadczenia na rzecz rodzica samotnie wychowujflcego dziecko 
majfl szczeg6lnie na celu wsparcie pieni~zne dla rodzic6w osamotnionych 
wychowujflcych dzieci. W Niemczech zasilek dla samotnie wychowujflcego 
rodzica oferuje przejsciowfl pomoc w trudnej sytuacji zyciowej lub wycho
wawczej - nawet przy nieznanym ojcostwie. Ponadto utrata dochodu doty
CZflCa samotnego wychowywania (brak dochodu wsp6lmalzonka) jest dzi~ki 
zasilkowi dla samotnie wychowujflcego rodzica przynajrnniej cz~sciowo 
wyr6wnywana. W Wielkiej Brytanii chodzi przede wszystkim o rekompen
sat~ z powodu braku drugiego z rodzic6w. 

Jak wynika z powyzszych informacji, wyst~puje olbrzymia rozbieznosc 
zar6wno w kryterium dochodowym, okresie wyplaty, jak i wysokosci swiad
czen z tytulu samotnego wychowywania dziecka. Pod wzgl~dem wysokosci 
swiadczenia najlepiej wypada w tym por6wnaniu Wielka Brytania, a zaraz za 
nifl Niemcy. Wysokosci swiadczen w tych krajach Sfl kilka, a nawet kilkana
scie razy wy:lsze niz w Polsce. Ponadto zar6wno w Niemczech, jak i w Wiel
kiej Brytanii swiadczenia otrzymuje kazdy samotny rodzic. W Polsce panna 
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z dzieckiem nie maj<i.ca zas<i.dzonych aliment6w na dziecko nie ma upraw
nieil do jakiegokolwiek swiadczenia. 

W ka.Zdym z wymienionych panstw przedstawione swiadczenia maj'l na 
celu pomoc rodzinom, ale ich rola w zalei:nosci od kraju jest inna. W Polsce 
przede wszystkim chodzi o wsparcie pieni~i:ne dla rodzin i cz~sciowe po
Jaycie wydatk6w na utrzymanie dziecka. W Niemczech przede wszystkim 
swiadczenia Oferuj<\_ przejsciOWC\. pOIDOC W trudnej Sytuacji zyciowej Jub wy
chowawczej, pomoc ta ma doprowadzic rodziny do usamodzielnienia si~ 
bll.di wyjscia z chwiJowej sytuacji kryzysowej. W Wielkiej Brytanii swiad
czenia stanowi'l dodatkowe wsparcie dla wszystkich rodzin wychowuj<\_cych 
i utrzymuj<\_cych dzieci. 
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