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Arkadiusz Durasiewicz 
Politechnika Radomska 
RORPTPS 

DOSTĘP DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH OBYWATELI 
POLSKICH W ZINTEGROWANEJ EUROPIE 

Wstęp 

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej obywatele polscy mogą swobodnie 
podróżować po 27 państwach członkowskich, należących do Unii, Europejskiego Ob
szaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, zamieszkać w nich na jakiś czas lub na stałe. 

A to oznacza, że nigdzie obywatele UE nie tracą prawa do należnych świad
czeń. Są one przyznawane i wypłacane także wówczas, gdy obywatel Polski 
mieszka na terytorium innego państwa niż to, które jest zobowiązane do wypłaty 
świadczeń. Wszystko po to, by zagwarantować każdej osobie, która korzysta 
z prawa poruszania się po krajach Unii Europejskiej równe warunki socjalne. 

Zgodnie z obowiązującymi w UE zasadami koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, wanmek zamieszkania w jednym kraju nie może być brany pod uwagę 
przy ustaleniu prawa do świadczeń i ich wypłacie dla członków jego rodziny. Dotyczy to 
także świadczeń rodzinnych, które służą rodzinie w trudnej sytuacji materialnej. 

Koordynacja świadczeń rodzinnych służy temu, by pracownik nie spotkał się 
z odmową udzielenia pomocy jego rodzinie, niezależnie od tego, gdzie mieszka on 
sam, a gdzie jego bliscy. 

1. Podstawy prawne 

Każdy z krajów członkowskich UE i EOG ma odrębne przepisy dotyczące systemu 
zabezpieczenia społecznego. Członkostwo w Unii nie zmieniło ich ustawodawstwa, 
wprowadzono natomiast nadrzędne zasady, takie same dla wszystkich krajów-po to, by 
obywatele Wspólnoty niezależnie od tego, gdzie pracują lub mieszkają podlegali tym 
samym regułom. Umożliwiają one równe traktowanie każdego obywatela, równy dostęp 
do świadczeń oraz zachowanie wszystkich nabytych praw. 

Zasady te zapisano w dwóch najważniejszych aktach prawnych WE: 
•Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w spra

wie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pra
cowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek 
oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. 
Urz. WE Nr L 149 z dnia 5 lipca 1971 r. z późn. zm.), 
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Niniejsze Rozporządzenie stosuje się do powszechnych i specjalnych systemów 
z,abezpieczenia społecznego, składkowych i bezskładkowych, jak również do sys
temów dotyczących obowiązków pracodawcy lub armatora, w zakresie świadczeń 
w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń z tytułu inwalidztwa, w tym również 
zmierzających do zachowania lub zwiększenia zdolności zarobkowania, świadczeń 
emerytalnych, świadczeń dla osób pozostałych przy życiu, świadczeń z tytułu wy
padku przy pracy i choroby zawodowej, zasiłków pogrzebowych, świadczeń 

w razie bezrobocia, świadczeń rodzinnych. Dyrektywa reguluje zasady ogólne 
i szczegółowe dotyczące świadczeniobiorców w/w świadczeń oraz postanowienia 
szczególne dotyczące różnych grup świadczeń (choroba i macierzyństwo, inwalidz
two, emerytury i renty, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, bezrobocie, zasi
łek pogrzebowy i świadczenia rodzinne). 
z punktu widzenia świadczeń rodzinnych rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 określa 
zliczanie okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek, instytucję 
właściwą danego państwa do wypłaty świadczeń, zasady pierwszeństwa w przypadku 
zbiegu praw do świadczeń rodzinnych z tytułu ustawodawstwa Państwa właściwego 
i z tytułu ustawodawstwa kraju zamieszkania członków rodziny, świadczenia rodzinne 
dla dzieci pozostających na utrzymaniu emerytów, rencistów oraz sierot, a także posta
nowienia odnoszące się do świadczeń dla sierot uprawnionych do otrzymywania świad
czeń w ramach specjalnego systemu dla pracowników służby cywilnej. 

•Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wy
konywania Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania sys
temów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, 
osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE Nr L 74 z dnia 27 marca 
1972 r. z późn. zm.). 

Rozporządzenie to reguluje zasady ogólne dotyczące zakazu kumulacji świadczeń 
w odniesieniu do inwalidztwa, starości i śmierci (emerytury i renty), zasady mające 
zastosowanie w przypadku zbiegu praw do świadczeń macierzyńskich i świadczeń 
z tytułu śmierci, przysługujących na podstawie ustawodawstw kilku państw człon
kowskich, zasady mające zastosowanie w przypadku zbiegu praw do świadczeń 
rodzinnych lub zasiłków rodzinnych albo dotyczące pracownika, który podlegał 
kolejno ustawodawstwu kilku państw członkowskich w tym samym okresie lub 
części okresu. Ponadto rozporządzenie określa zasady ogólne dotyczące sumowa
nia okresów ubezpieczenia. . 
Odnośnie świadczeń rodzinnych rozporządzenie to reguluje świadczenia na rzecz 
dzieci pozostających na utrzymaniu emerytów lub rencistów oraz dla sierot, zwroty 
świadczeń z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby lub macierzyństwa, zwrot 
świadczeń rzeczowych z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyń
stwa udzielanych członkom rodziny pracownika, którzy nie zamieszkują w tym 
samym państwie członkowskim, co pracownik, zwrot świadczeń rzeczowych 
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z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa, udzielanych emery. 
tom lub rencistom oraz członkom ich rodzin nie mającym prawa do świadczeń, na 
podstawie ustawodawstwa państwa członkowskiego, w którym zamieszkują, prze. 
pisy wspólne dla wypłat świadczeń pieniężnych, zwrot nienależnych świadczeń 
przez instytucje zabezpieczenia społecznego i roszczenia organów udzielających 
pomocy. Ponadto rozporządzenie zawiera załączniki, w których przedstawione 
zostały procedury wypłaty świadczeń, przyznawanie świadczeń rodzinnych, a tak
że instytucje i organy właściwe do wypłaty świadczeń. 

Zważywszy na zasadę równego traktowania w dziedzinie zabezpieczenia spo
łecznego, które zapewnia ochronę na wypadek choroby, inwalidztwa, starości, 
wypadków przy pracy, chorób zawodowych i bezrobocia, jak i postanowienia do
tyczące pomocy społecznej oraz ochrony kobiet ze względu na macierzyństwo 
zostały uchwalone dwie niezwykle ważne dyrektywy: 

Dyrektywa numer 79.7 (EWG) z dnia 19 grudnia 1978 roku dotycząca stop
niowego realizowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn 
w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. 
Dyrektywa ta reguluje zasadę równego traktowania w dziedzinie zabezpie
czenia społecznego, które należy wprowadzać w życie przede wszystkim 
w systemach ustawowych, które zapewniają ochronę na wypadek choroby, 
inwalidztwa, starości, wypadków przy pracy, chorób zawodowych i bezro
bocia, jak i w przepisach dotyczących pomocy społecznej. Ponadto dyrek
tywa określa zasady równego traktowania w dziedzinie zabezpieczenia spo
łecznego dotyczącego ochrony kobiet ze względu na macierzyństwo. 
Z punktu widzenia świadczeń rodzinnych niniejsza dyrektywa określa wa
runki przyznawania świadczeń rodzinnych ze względu na zwiększenie 
świadczeń należnych z tytułu na stepujących ryzyk- choroby, inwalidztwa, 
starości, wypadków przy pracy i choroby zawodowej, bezrobocia. 
Dyrektywa numer 86.613 (EWG) z dnia 11 grudnia 1986 roku w sprawie sto
sowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny 
rachunek, w tym w rolnictwie, jak i w sprawie ochrony macierzyństwa. 
Dyrektywa ta reguluje sytuacje w zakresie równego traktowania pracujących na 
własny rachunek pracowników płci żeńskiej i męskiej - sytuację nie mających 
statusu zawodowego małżonków, osób pracujących na własny rachunek, a tak
że ochronę kobiet pracujących na własny rachunek lub małżonka osoby pracu
jącej na własny rachunek w okresie ciąży i macierzyństwa. 

2. Zasady dotyczące świadczeniobiorców na terenie UE 

W każdym państwie UE obowiązują świadczenia mające na celu pomoc rodzi
nie w trudnej sytuacji oraz pomoc w utrzymaniu dzieci. Są one bardzo zróżnico
wane, jeśli chodzi o ich zakres, wysokość, osoby uprawnione, warunki ich naby-
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wania i zasady finansowania. Przepisy wspólnotowe o świadczeniach rodzinnych 
. k 'd kt 182 obejmują az ego, o : 

- jest zatrudniony u pracodawcy zagranicznego lub pracuje za granicą na wła
sny rachunek, 

- studiuje w innym państwie członkowskim, 
- pracował w innym państwie, otrzymuje z tego państwa emeryturę lub rentę, 

natomiast mieszka z rodziną w Polsce, 
- otrzymuje polską emeryturę lub rentę, ale wyprowadził się za granicę, 
- otrzymuje zagraniczną emeryturę i mieszka za granicą, 
- otrzymuje polski lub zagraniczny zasiłek dla bezrobotnych, mieszka w Pol-

sce lub za granicą, 
- jest sierotą, mieszka w Polsce lub za granicą. 
Niektóre państwa członkowskie uzależniają prawo do świadczeń rodzinnych od 

tego, jak długo świadczeniobiorca pracował i czy był ubezpieczony oraz czy 
mieszka lub jak długo mieszkał na jego terytorium. 

Ponieważ utrudniłoby to w praktyce swobodny przepływ osób, który jest jed
nym z fundamentalnych praw w UE, wprowadzony został nadrzędny przepis 
wspólnotowy, zgodnie z którym świadczenia rodzinne są przyznawane nawet 
wówczas, gdy osoba uprawniona mieszka na terytorium innego państwa niż to 
państwo, które jest zobowiązane do wypłaty świadczeń. 

Zasada swobodnego przepływu osób daje obywatelom państw członkowskich 
oraz ich rodzinom możliwość wyjazdu do dowolnego państwa UE lub EOG na 
stałe lub na jakiś czas i zachowania prawa do świadczeń rodzinnych. 

3. Wskaźnik udziału zasiłków rodzinnych w PKB w krajach 
członkowskich Unii Europejskiej 

Zasiłki rodzinne i inne świadczenia rodzinne, ukształtowane w krajach człon
kowskich Unii Europejskiej, w większości spełniają normy zawarte w aktach pra
wa międzynarodowego, a nierzadko je przewyższają. 

Ze względu na wskaźnik udziału zasiłków rodzinnych w produkcie krajo
wym brutto kraje Unii Europejskiej można podzielić na 3 grupy: 

1) grupę w której wskaźnik przekracza 2%, do której należą Dania, Niemcy, Fran
cja, Irlandia, Luksemburg, Finlandia, Austria, Szwecja, Węgry, Cypr, Belgia, 

2) grupę w której wskaźnik wynosi od 1,5% do 2%, do której należą Czechy, 
Holandia, Estonia, Grecja, Rumunia, Słowacja, Wielka Brytania, 

3) grupę, w której wskaźnik kształtuje się poniżej 1 %, tj., Polska, Hiszpania, 
Malta, Włochy. 

182 Świadczenia rodzinne w UE, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2005, s.17. 
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Jak widać na podstawie tabeli 1 udział wydatków na zasiłki rodzinne w relacji do 
PKB jest bardzo niski. W grupie, w której wskaźnik przekracza 2 % znalazło się 11 
państw, 7 państw znalazło się w obszarze od 1,5% do 2%, a poniżej 1 % cztery państwa. 
Udział wydatków na zasiłki rodzinne w relacji do PKB spada w wielu krajach członkow. 
skich. Na spadek wydatków w obszarze świadczeń społecznych skierowanych do rodzin, 
główny wpływ ma przede wszystkim czynnik demograficzny (spadek liczby dzieci). Jak 
wynika z tabeli 1 Polska zaraz po Hiszpanii posiada najniższy procentowy udział zasił
ków rodzinnych w PKB. Na spadek wydatków w obszarze świadczeń społecznych skie
rowanych do rodzin, ma wpływ czynnik demograficzny (spadek liczby dzieci), zmniej
szający się zasięg kryterium dochodowego, i to zarówno w obszarze świadczeń rodzin. 
nych, jak i z pomocy społecznej - poprzez korzystniejsze kształtowanie się dochodów 
ludności w wyniku efektu pozatrudnieniowego, a także stosowanego mechanizmu walo
ryzacji świadczeń i kryterium dochodowego. 

Tabela 1. Udział wydatków na zasiłki rodzinne w produkcie krajowym brutto i świadcze-
h l h k . h Ll .. E . k OO niac socja nvc w rmac nu urope1s iei w 2 4 r. 

Zasilki rodzinne 
% świadczeń socialnvch %PKB 

Austria 10.7 3.0 
Belgia 7.1 2.0 
Cypr 11.4 2.0 
Czechy 8.4 1.6 
Dania 13.0 3.9 
Estonia 12.7 1.7 
Finlandia 11.5 3.0 
Francja 8.5 2.5 
Grecja 6.9 1.7 
Hiswania 3.5 0.7 
Holandia 4.8 1.5 
Irlandia 15.5 2.5 
Islandia 14.0 3.2 
Litwa 8.8 1.1 
Luksemburg 17.4 3.8 
Łotwa 10.5 1.3 
Malta 5.2 I.O 
Niemcy 10.5 3.0 
Norwegia 11.9 3.1 
Polska 4.6 0.9 
Portugalia 5.3 1.2 
Rumunia 11.1 1.6 
Słowacja 10.7 1.8 
Słowenia 8.6 2.0 
Szwajcaria 4.8 1.3 
Szwecja 9.6 3.0 
Węgry 12. l 2 .5 
Wielka Brvtania 6.7 1.7 
Włochy 4.4 I.O 

Zródlo: Opracowame własne na podstawie Social protection in the European Uruon, Statts
tics in fokus, Living conditions and welfare 99/2007, s.6 
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Ze względu na porównywalność danych na wykresie 1 przyjęta jest uśredniona 
struktura wydatków socjalnych we wszystkich krajach UE. Jak wynika z danych 
przedstawionych na wykresie 1 najwięcej wydatków w strukturze ochrony socjal
nej kraje ponoszą na emerytury oraz opiekę zdrowotną. Wydatki na świadczenia 
rodzinne stanowią niecałe 8%. Specyficzne jest to, że najwięcej funduszy z budże
tów państw przeznaczanych jest na transfery dla osób nieaktywnych zawodowo -
pobierających emerytury i renty. W szczególności, wydatki na renty rodzinne oraz 
opiekę zdrowotną. Odbywa się to jednak kosztem mniejszych wydatków na ak
tywne polityki rynku pracy i świadczenia rodzinne. 

6,3% 

1,9% 

4,3% 

Wykres 1. Struktura wydatków socjalnych w krajach UE w 2005 r. 

7,5% 5,2% 

39% 

27,2% 7,8% 

IB Emerytury 

!9 Niepełnosprawność 

ID Opieka zdrowotna 

!IJ Dodatki dla ofiar 
wojennych 

• Dodatki mieszkaniowe 

• Zasiłki dla bezrobotnych 

o Świadczenia rodzinne 

~Pozostałe 

Źródło: Eurostat - Social protection in the European Union - Population and social 
conditions, 99/2007 

4. Świadczenia na rzecz rodziny w wybranych krajach członkowskich 
Unii Europejskiej 

Model rodziny opiera się na równorzędności orientacji prorodzinnej i prozawodo
wej w świadomości społecznej. Rodzina w hierarchii wartości młodego pokolenia 
zajmuje wysoką pozycję. Równie wysoką pozycję zajmuje praca i kariera zawodowa, 
ale nie są to w pełni wartości ,,konkurencyjne". Rodzina postrzegana jest najczęściej 
jako instytucja, której podstawę stanowi umowa dwojga niezależnych ekonomicznie 
partnerów. Partnerstwo w zapewnieniu rodzinie ekonomicznych podstaw egzystencji 
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nie przekłada się jednak na równy podział obowiązków wewnątrzrodzinnych. Więk
szość prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego i opieką nad dziec. 
kiem wykonują kobiety. Następuje stopniowa przemiana zachowań, polegająca na 
zwiększaniu się udziału mężczyzn w opiece nad dziećmi. Zapewnienie dzieciom wy. 
sokiego poziomu rozwoju, głównie przez ich uczestnictwo w procesach wycho
wawczych, socjalizacyjnych i edukacyjnych. Stąd wyodrębnia się różne modele 
polityki rodzinnej w zintegrowanej Europie. 

Model socjalno-demokratjrczny 

Cechą charakterystyczną socjalno-demokratycznego modelu polityki rodzinnej jest 
dominująca rola państwa jako głównego podmiotu. Publiczne usługi i transfery mate
rialne są podstawowymi instrumentami charakterystycznymi dla socjaldemokratycz
nego typu welfare state. Takie instrumenty, jak publiczne usługi opiekuńcze 

i świadczenia pieniężne uważają za przejaw ingerencji państwa w życie rodzinne. 
Znaczna część polityki rodzinnej jest prowadzona na poziomie lokalnym przez samo
rządy. Stały się one głównym podmiotem realizującym politykę rodzinną, jakkolwiek 
w wielu przypadkach ich działanie jest wspierane ze środków budżetu centralnego. 
Podstawowymi instrumentami tej polityki są: pieniężne świadczenia społeczne 

(głównie zasiłki rodzinne o charakterze uniwersalnym) oraz rozbudowany system 
świadczeń w formie usług. 
Reasumując, należy podkreślić iż model socjalno-demokratyczny zasługuje na uwagę ze 
względu na szeroki zakres świadczeń społecznych, mających na celu zaspokojenie 
różnych potrzeb rodziny i dzieci oraz ułatwienie godzenia obowiązków zawodowych 
z rodzinnymi. Cechami charakterystycznymi tego systemu są183 : 

- oparcie dostępu do świadczeń na zasadzie uniwersalizmu; wynika to 
z przyjęcia zasady, że możliwość korzystania z nich jest prawem obywatelskim; 
funkcjonowanie na bazie środków publicznych (państwa lub samorządów te
renowych); 
różnorodność usług obejmująca takie sfery życia dziecka, jak: zdrowie 
(usługi w zakresie ochrony zdrowia, począwszy od życia prenatalnego, progra
my żywnościowe, wypoczynek itp.), edukacja i opieka (usługi te świad
czone są w różnych formach, począwszy od centrów opiekuńczych dla dzieci 
najmłodszych, a na zajęciach pozalekcyjnych skończywszy, i opierają się na ob
jęciu koncepcją „opieka - nauka" dzieci z różnych grup wieku); 

- aktywne włączanie rodziców w działalność placówek wychowawczych 
w sposób sformalizowany lub niesformalizowany (uczestnictwo w pracach 
na rzecz placówki); 

183 B.Balcerzak-Paradowska, Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, IPiSS, 
Warszawa 2004, s.174. 
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_ pomoc na rzecz rodzin mających różne trudności (poradnictwo rodzinne 
i dziecięce, usługi typu child welfare działające na zasadzie samopomocy 
i współpracy rodziny z profesjonalistami) lub mających specjalne potrzeby, np. 
rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi. 

Szwecja 
Zasiłki rodzinne finansowane są z podatków w ramach powszechnego systemu 
zabezpieczenia. Uprawnienia do otrzymywania świadczeń posiadają osoby miesz
kające w kraju z 1 i więcej dziećmi. Świadczenia rodzinne przysługują na dziecko 
w wieku poniżej 16 lat, dziecko w wieku poniżej 20 życia, jeśli studiuje. Prawo do 
zasiłku rodzinnego jest niezależne od wysokości dochodów rodziny. Miesięczna 
kwota zasiłku rodzinnego wynosi 104 euro miesięcznie na 1 dziecko. Dodatkowy 
zasiłek mogą otrzymać rodziny z 3 i więcej dziećmi . 

W przypadku adopcji dziecka z zagranicy wypłacany jest zasiłek w wysokości 
4375 euro. Samotni rodzice otrzymują 126 euro miesięcznie na dziecko. 

Dania 
Zasiłki rodzinne finansowane są z podatków w ramach powszechnego systemu 
zabezpieczenia. Uprawnienia do otrzymywania świadczeń posiadają obywatele, 
będący stałymi mieszkańcami i cudzoziemcy przebywający w Danii minimum 
I rok (3 lata w przypadku dodatku specjalnego) lub cudzoziemcy objęci dwustron
nymi umowami międzynarodowymi w zakresie zabezpieczenia społecznego . 

Świadczenia rodzinne przysługują na dzieci w wieku do lat 18. 
Zasiłek rodzinny wynosi: 

- 135 euro miesięcznie, na dzieci w wieku 0-3 lata, 
- 123 euro miesięcznie, na dzieci w wieku 3-7 lat, 
- 96 euro miesięcznie, na dzieci w wieku 7-18 lat. 

Ponadto w Danii przysługuje dodatek na dzieci samotnych rodziców i emerytów 
w wysokości 607 euro rocznie, a także dodatek nadzwyczajny na dzieci samotnych 
rodziców i emerytów rozpatrywany indywidualnie w wysokości 464 euro rocznie. 
Warunkiem uzyskania prawa do tych świadczeń jest potwierdzana corocznie sytu
acja samotnego rodzicielstwa. 
W Danii istnieje również szereg tak zwanych dodatków specjalnych wypłacanych 
w szczególnych zaistniałych sytuacjach życiowych. Przysługują one w następują
cych wysokościach: 

2328 euro rocznie na sierotę, 
1164 euro rocznie na wieloraczki, 

- 750 euro rocznie na dzieci w wieku 0-6 lat, 
- 4846 euro na dziecko adoptowane (jednorazowy dodatek). 
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Świadczenie alimentacyjne kształtowane jest na poziomie wysokości przeciętnych 
alimentów i wynosi 671 euro miesięcznie. Świadczenie wypłacane jest przez 6 
miesięcy. 

Finlandia 
Zasiłki rodzinne finansowane są z podatków w ramach powszechnego systemu 
zabezpieczenia. Uprawnienia do otrzymywania świadczeń posiadają wszystkie 
osoby przebywające w Finlandii z 1 lub więcej dziećmi - rodzicom dziecka lub 
opiekunom dziecka. 
Zasiłek rodzinny przysługuje na dzieci w wieku do 17 lat, zasiłek porodowy oby
watelom, cudzoziemcom przebywającym na terenie Finlandii minimum 1 rok, 
natomiast zasiłek na opiekę nad dzieckiem w domu przysługuje na dziecko poniżej 
3 lat. 

Zasiłki rodzinne wynoszą: 
90 euro miesięcznie na pierwsze dziecko, 

- 110,50 euro miesięcznie na drugie dziecko, 
131 euro miesięcznie na trzecie dziecko, 

- 151,50 euro miesięcznie na czwarte dzieci, 
- 172 euro miesięcznie na piąte dziecko i każde następne. 

Na każde dziecko wychowywane przez jednego rodzica przysługuje dodatek do 
zasiłku rodzinnego w wysokości 36,60 euro miesięcznie. Ponadto dla rodzica sa
motnie wychowującego dziecko przysługuje dodatek dla samotnych rodziców 
w wysokości 404 euro rocznie na każde dziecko do lat 17. Świadczenie alimenta
cyjne na dziecko wypłacane jest w sytuacji, gdy nie zostało ustalone ojcostwo, lub 
gdy matka albo ojciec nie płacą alimentów. Swiadczenie wynosi 113 euro mie
sięcznie. 
Kobiety przebywające na terenie Finlandii i będące w ciąży co najmniej 154 dni 
otrzymują świadczenie z tytułu urodzenia dziecka. Matka może wybrać pomiędzy 
świadczeniem w naturze tzw. wyprawką a świadczeniem pieniężnym w kwocie 
140 euro. Zasiłek przysługuje na każde urodzone dziecko lub dziecko adoptowane 
do lat 18. 

Dodatkowo rodzicom przysługuje zasiłek na opiekę nad dzieckiem w domu 
w wysokości: 

- 3028 euro rocznie na każde dziecko w wieku do lat 3, 
- 606 euro rocznie na każde dodatkowe dziecko w wieku 7 lat pozostające 

pod opi.eką w domu. 
Natomiast rodzice, którzy pracują w nie pełnym wymiarze czasu pracy mogą się 
starać o częściowy zasiłek na opiekę nad dzieckiem w domu. Zasiłek ten wynosi 64 
euro miesięcznie i jest wypłacany rodzicom, którzy ze względu na opiekę nad 
dzieckiem pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy (maksymalnie 30 godzin 
tygodniowo). 
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Model południowoeuropejski 

W modelu południowoeuropejskim rodzina zajmuje wysoką pozycję w hierarchii 
wartości, której źródłem są normy religijne. Dzieci stanowią wartość najbardziej cenio
ną. Stosunki wewnątrzrodzinne oparte są na tradycyjnym podziale ról kobiet i męż
czyzny, a stosunki międzygeneracyjne - oparte na zobowiązaniach. Znajduje to swoje 
odzwierciedlenie w procesach formowania i funkcjonowania rodziny. Tradycyjną, ale 
zarazem dominującą formą powstawania rodziny jest zawarcie małżeństwa. Obniża
nie się skłonności do małżeństwa oznacza powiększenie się populacji, która nigdy 
nie będzie pozostawać w takim związku. Ograniczenie zawierania małżeństw nie 
wpływa na wzrost liczby gospodarstw domowych samotnych młodych osób. Młodzi 
Judzie w krajach śródziemnomorskich mieszkają ze swoimi rodzicami. Możliwość po
zostania w domu rodzinnym zapewnia im wsparcie ekonomiczne, nie ograniczając 
swobody osobistej. W porównaniu z innymi krajami urodzenia pozamałżeńskie 
w krajach południowoeuropejskich są znacznie rzadsze, niemniej jednak i tu ob
serwuje się ich wzrost. Wzorce rozpadu rodziny są uwarunkowane późnym wpro
wadzeniem prawa do rozwodu jak również zasadami orzekania rozwiązania mał
żeństwa przez rozwód. Wzrasta liczba rodzin niepełnych, chociaż ich udział 
w ogólnej liczbie rodzin jest niższy niż w innych krajach Europy Zachodniej . Na
stępuje nuklearyzacja rodziny, ale nie oznacza to jej izolacji. 
Bezpośrednim realizatorem polityki rodzinnej są władze lokalne. Na szczeblu lokal
nym oferowane są: opieka nad dzieckiem, usługi zdrowotne, poradnictwo rodzinne 
i prawne, specjalne usługi dla rodzin. 
W realizacji tych celów współuczestniczą organizacje non-profit i wolontariusze. 
W niewielkim stopniu rozwinęły się stowarzyszenia rodzin reprezentujące ich inte
resy, choć pojawiają się rozmaite inicjatywy na rzecz zagospodarowania czasu wol
nego dzieci, organizacji opieki, bufetów, zajęć pozalekcyjnych. 
Instrumentem polityki rodzinnej krajów południowoeuropejskich, mającym charakter 
powszechny, jest system podatkowy, w którym przewidziane są ulgi uwzględniające 
sytuację rodzinną podatnika. Zasiłki rodzinne udzielane są tylko rodzinom spełniają
cym określone kryteńa dochodowe (means tested). 
Świadczenia mające na celu ułatwienie godzenia obowiązków zawodowych 
z rodzinnymi to możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego i wycho
wawczego. 

Reasumując stopniowy rozwój usług społecznych - jako instrumentu polityki ro
dzinnej wspierającego rodzinę w realizacji funkcji wychowawczej - wynika m.in. 
z kompromisu, który udało się osiągnąć w toku wieloletnich debat ugrupowań politycz
nych o różnym rodowodzie ideologicznym, przekładającym się na preferowane modele 
rodzinyt84. 

184 Tamże, s.179. 



112 

Włochy 

Zasiłki rodzinne wypłacane są rodzinom pracowników. Uprawnienia do otrzymy. 
wania świadczeń posiadają pracujący i ubezpieczeni, osoby pobierające świadcze
nia z tytułu bezrobocia i z pomocy społecznej z 1 i więcej dzieci lub innymi oso
bami na utrzymaniu. Specjalny system dla pracujących na własny rachunek i eme
rytów pracujących wcześniej na własny rachunek. Świadczenia rodzinne przysłu
gują małżonkowi będącemu na utrzymaniu ubezpieczonego, dzieciom w wieku 
poniżej 18 lat, bez limitu wieku dzieciom niepełnosprawnym, braciom i siostrom, 
siostrzeńcom i siostrzenicom w wieku do 18 lat, jeżeli są sierotami lub pozostają na 
utrzymaniu; bez limitu wieku dla niepełnosprawnych i nie posiadających prawa do 
renty rodzinnej. Odrębne zasady obowiązują osoby pracujące na własny rachunek. 
Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od dochodu rodziny. 
Specjalne przepisy dla rolników, emerytów i emerytów pracujących na własny 
rachunek. Roczne waloryzacje emerytur i rent opierają się na przeciętnym wzroście 
produktu krajowego brutto za ostatnie 5 lat. 
Zasiłek porodowy dla kobiet niepracujących zawodowo wypłacany jest na trzecie 
dziecko i każde następne w kwocie 775 euro na każde dziecko. Kobiety pracujące 
tymczasowo otrzymują zasiłek w wysokości 1549 euro także od trzeciego dziecka. 
Zasiłek na dziecko adoptowane wynosi 775 euro. 
W przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego ulega podwyższeniu 
próg dochodów rocznych rodziny uprawniający do zasiłków rodzinnych. 
Samotni rodzice pobierają podwyższone zasiłki rodzinne. 

Hiszpania 
Zasiłki rodzinne finansowane są z budżetu państwa (z podatków) wypłacane są pra
cownikom i innym grupom zawodowym. Uprawnienia do otrzymywania świadczeń 
posiadają wszyscy pracujący, pobierający emerytury i renty z ubezpieczenia społecz
nego oraz osoby pobierające zasiłek chorobowy, które mają 1 lub więcej dzieci upraw
nionych do zasiłku, a także matki i ojcowie adoptujący porzucone dzieci. 

Świadczenia rodzinne przysługują na: 
dzieci w wieku poniżej 18 lat, 

- bez limitu wieku dzieci niepełnosprawne (przy niepełnosprawności co naj
mniej 65%). 

Do zasiłku uprawnione są osoby uzyskujące dochód roczny poniżej 8.968,89 
euro, jeśli w rodzinie jest 1 dziecko, przy każdym następnym dziecku próg docho
du rośnie o 15%. Nie ma limitu dochodu, jeśli dziecko jest niepełnosprawne. 
Zasiłki rodzinne wynoszą: 

24,25 euro miesięcznie dla dziecka pełnosprawnego poniżej 18 lat życia, 
48,4 7 euro miesięcznie dla dziecka niepełnosprawnego poniżej 18 lat życia, 
301,55 euro dla dziecka przynajmniej w 65% niepełnosprawnego powyżej 
18 roku życia, 
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- 452,33 euro dla dziecka przynajmniej w 75% niepełnosprawnego powyżej 
18 roku życia. 

Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 451 euro wypłacany jest na trzecie 
dziecko i każde następne. 

Portugalia 
zasiłki rodzinne wypłacane są z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego pra
cowników. Uprawnienia do otrzymywania świadczeń posiadają pracujący, bezro
botni i emeryci, którzy są ubezpieczeni. Świadczenia rodzinne przysługują na 
dziecko w wieku poniżej 16 lat, dziecko w wieku poniżej 24 lat, jeżeli studiuje, bez 
limitu wieku dla dzieci niepełnosprawnych bez prawa do renty socjalnej i świad
czenia dożywotniego wypłacanego co miesiąc. 
Wysokość zasiłku rodzinnego ustalana jest indywidualnie w zależności od docho
dów rodziny i ilości dzieci w rodzinie. 
Na dzieci niepełnosprawne przysługuje specjalny dodatek dla niepełnosprawnych 
dzieci w wysokości: 

- 32,53 euro miesięcznie dla dziecka w wieku poniżej 14 lat, 
- 47,54 euro miesięcznie dla dziecka w wieku od 14 do 18 lat, 
- 63,45 euro miesięcznie dla dziecka w wieku od 18 do 24 lat. 

W przypadku konieczności opieki przez osobę trzecią wypłacany jest dodatek 
w kwocie 52, 18 euro miesięcznie. 
W Portugalii przysługuje rodzicom zasiłek porodowy w kwocie 121,96 euro za 
każdy poród oraz zasiłek opiekuńczy dla niemowlęcia w wysokości 22,45 euro 
miesięcznie przez 1 O miesięcy. 

Grecja 
Zasiłki rodzinne wypłacane są w systemie świadczeń społecznych wspierających 
dzieci pracowników. Uprawnienia do otrzymywania świadczeń posiadają osoby 
zatrudnione w przemyśle, handlu i pokrewnych zawodach z jednym lub więcej 
dziećmi. System nie obejmuje osób zatrudnionych, które otrzymują świadczenia 
rodzinne od pracodawcy. 
Świadczenia rodzinne przysługują na dzieci do lat 18, dzieci studiujące do lat 22, 
dzieci niepełnosprawne bez limitu wieku. Prawo do pełnych zasiłków mają rodzice 
pozostający w zatrudnieniu co najmniej 50 dni w roku poprzednim. 

Zasiłki rodzinne wynoszą: 
- 5,87 euro miesięcznie na jedno dziecko, 
- 18 euro miesięcznie na dwoje dzieci, 
- 40 euro miesięcznie na troje dzieci, 
- 48 euro miesięcznie na czworo dzieci, 
- 8,07 euro na każde następne dziecko. 
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Model konserwatywno-korporatystyczny (kontynentalny) 

W modelu tym rodzina jest uważana za podstawę spójności społecznej i nneJsce 
wychowania kolejnych pokoleń. Rodzina jest postrzegana jako miejsce rozwoju in
dywidualnego jej członków. Nie jest to jednoznaczne z traktowaniem rodziny jako 
instytucji opartej na formalnym związku małżeńskim. Wzrasta znaczenie posiadania 
dzieci. Pojawiają się nawet tendencje utożsamiające posiadanie dzieci z postawami 
patriotycznymi, co wynika z groźby zachwiania się mechanizmu reprodukcji ludno
ści Obniża się skłonność do zawierania małżeństw oraz następuje przesunięcie decyzji 
o zawieraniu związku małżeńskiego na późniejszy okres. Wzrasta zjawisko rozpadu 
rodziny poprzez rozwód. W relatywnie mniejszym stopniu niż w innych krajach ob
niżyła się przeciętna dzietność. Następuje dynamiczny wzrost aktywności zawo
dowej kobiet. 

Dominującym podmiotem polityki rodzinnej jest państwo, działające w sposób 
bezpośredni lub za pośrednictwem instytucji zabezpieczenia społecznego. Decen
tralizacja uprawnień państwa oznacza zwiększenie udziału samorządów lokalnych 
w realizacji zadań polityki rodzinnej. Organizacje pozarządowe reprezentujące 
interesy rodzin są włączone w debaty polityki rodzinnej, a rozwiązania szczegóło
we podlegają konsultacjom społecznym. 

Głównym instrumentem polityki rodzinnej są powszechne świadczenia spo
łeczne. Świadczenia przyznawane przy spełnianiu określonych warunków (kryte
rium dochodowego) występują rzadziej, ale w ostatnich latach ich formy i zakres 
wykazują tendencje wzrostu. System transferów pieniężnych stosowanych w poli
tyce rodzinnej (np.Francji) jest rozbudowany, oparty na zróżnicowanych zasadach 
(powszechności, ale także uzależniony od dochodów rodziny), uwzględniających 
różne sytuacje i potrzeby rodzin. Świadczeniem o charakterze powszechnym są 
zasiłki rodzinne, wypłacane od drugiego dziecka w rodzinie, przy czym wysokość 
zasiłku na kolejne dziecko ulega zwiększeniu185 . 

Francja 
Francja należy do krajów o stosunkowo wysokim wskaźniku urodzeń pozamałżeń
skich, niższym jednak niż w krajach skandynawskich. Zasiłki rodzinne finansowa
ne są z podatków w ramach powszechnego systemu zabezpieczenia. Uprawnienia 
do otrzymywania świadczeń posiadają rodziny mieszkające we Francji. 
Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom z dwojgiem lub więcej dzieci: 

- na dzieci do lat 20 (dochód nie może przekroczyć 55% minimalnego wyna
grodzenia). 

Prawo do świadczeń na dzieci poniżej lat 3 zależy od dochodu rodziny; świadcze
nie wypłacane jest od 5 miesiąca ciąży do ukończenia przez dziecko 3 lat. Prawo 

185 Tamże, s.184. 
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do dodatku rodzinnego zależy od dochodów rodziny; przysługuje rodzinom z troj
giem lub więcej dzieci w wieku powyżej trzech lat. Dodatek mieszkaniowy zależy 
od dochodów rodziny, przysługuje rodzinom przynajmniej z 1 dzieckiem, płacą
cym czynsz za wynajem mieszkania lub spłacającym raty hipoteczne. Prawo do 
świadczenia dla samotnych rodziców zależy od wysokości dochodu rodziny; wy
płacane jest osobom z 1 lub więcej dziećmi tylko przez ustalony okres czasu. Zasi
łek wychowawczy przysługuje rodzicowi, który przerywa pracę zarobkową w celu 
opieki nad drugim lub kolejnym dzieckiem; osoba musi być ubezpieczona przy
najnmiej przez 24 miesiące w ciągu ostatnich 5 lub 1 O lat poprzedzających urodze
nie lub adopcję; zasiłek jest wypłacany do chwili ukończenia przez dziecko 3 lat. 
świadczenie na opiekę nad dzieckiem w domu przysługuje na dzieci do lat 6 rodzi
com pracującym i zatrudniającym osobę do opieki nad dzieckiem; obejmuje wyna
grodzenie i składkę na ubezpieczenie. Zasiłek na dzieci niepełnosprawne wypłaca
ny jest na dzieci niepełnosprawne. Świadczenie wypłacane w związku z rozpoczę
ciem roku szkolnego zależy od wysokości dochodu rodziny; wypłacane jest na 
dzieci w wieku 6-18 lat. Zasiłek edukacyjny wypłacany jest rodzinom z niskim 
dochodami, na dzieci w wieku 11-16 lat. We Francji na pierwsze dziecko zasiłek 
rodzinny nie przysługuje. Od drugiego dziecka zasiłki wypłacane są w następującej 
wysokości: 

- 107 euro miesięcznie na dwoje dzieci, 
- 244 euro miesięcznie na troje dzieci, 

382 euro miesięcznie na czworo dzieci, 
- 519 euro miesięcznie na pięcioro dzieci, 
- 656 euro miesięcznie na sześcioro dzieci. 

Za każde następne dziecko doliczane jest 137 euro miesięcznie. 
W zależności od wieku dziecka zasiłki ulegają podwyższeniu: o 29 euro na dzieci 
w wieku 10-15 lat, 52 euro na dzieci w wieku powyżej 15 lat. Podwyższony zasiłek 
nie obejmuje pierwszego dziecka w rodzinach z mniej niż 3 dzieci. 
Zasiłek na małe dziecko wynosi 154 euro miesięcznie na rodzinę i wypłacany jest 
przez okres od 4 miesiąca ciąży do ukończenia przez dziecko 3 lat. Zasiłek ten 
przysługuje rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe. 
We Francji rodziny mogą się ubiegać o dodatek mieszkaniowy, którego wysokość 
zależy od poziomu dochodu rodziny i od liczby dzieci. 
Dla samotnych rodziców istnieje bardzo rozbudowany system zasiłkowy wspoma
gający ich egzystencję. Samotnym rodzicom przysługuje tzw. świadczenie dla sa
motnych rodziców w następującej wysokości: 

- 502 euro miesięcznie, w okresie ciąży, 
- 643 euro miesięcznie na pierwsze dziecko, 
- 167 euro, na każde następne dziecko. 

Na dzieci, których rodzic zobowiązany jest do alimentacji i nie dopełnia tego obo
wiązku, wypłacana jest zaliczka w wysokości 76,92 euro na dziecko. Od rodziców 
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zobowiązanych do alimentacji kasa realizująca świadczenia rodzinne dochodzi 
zwrotu wypłaconych zaliczek na poczet alimentów. 
Zasiłek adopcyjny wynosi 148 euro miesięcznie i wypłacany jest maksymalnie 
przez okres 21 miesięcy rodzinom spełniającym kryterium dochodowe. 
Na dziecko niepełnosprawne w 50% lub większym stopniu wypłacany jest specjał. 

ny zasiłek edukacyjny w wysokości od 52 do 167 euro miesięcznie, w zależności 
od dochodu rodziny aż do ukończenia przez dziecko niepełnosprawne 20 lat. Po. 
nadto rodzinom z jednym lub więcej dzieckiem niepełnosprawnym przysługuje 
zasiłek na dzieci niepełnosprawne w wysokości: 

- 107 euro miesięcznie (zasiłek podstawowy), 
- od 80 do 897 euro dodatkowo, w zależności od stopnia niepełnosprawności 

dziecka. 
We Francji podobnie jak w Polsce przysługuje Świadczenie wypłacane w związku 
z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo i wynosi 
67 euro. 

Niemcy 
Zasiłki rodzinne finansowane są z podatków w ramach powszechnego systemu 
zabezpieczenia. Uprawnienia do otrzymywania świadczeń posiadają osoby miesz
kające w Niemczech podlegające opodatkowaniu oraz osoby podlegające opodat
kowaniu, które nie mają innych ograniczeń - dla ich dzieci, adoptowanych dzieci 
oraz dla tych które są na utrzymaniu jeszcze. 
Świadczenia rodzinne przysługują na dzieci w wieku do lat 18, dzieci w wieku do 
lat 21, jeżeli są bezrobotne, dzieci w wieku do 27 lat, jeśli są studentami, odbywają 
praktykę, bez limitu wieku dla dzieci niepełnosprawnych. 

Zasiłki rodzinne wypłacane są niezależnie od poziomu dochodów rodziny i wynoszą: 
154 euro miesięcznie na pierwsze dziecko, 

- 154 euro miesięcznie na drugie dziecko, 
- 154 euro miesięcznie na trzecie dziecko, 
- 1 79 euro miesięcznie na czwarte i każde następne. 

Niższe zasiłki mogą być wypłacane na dzieci, które mieszkają w krajach, gdzie 
koszty utrzymania są niższe niż w Niemczech. W przypadku wypłacania dodatków 
na dzieci z tytułu ubezpieczenia od wypadków w miejscu pracy i ubezpieczenia 
emerytalnego, zasiłki rodzinne są wypłacane, gdy są wyższe od dodatków (wypła
cana jest różnica pomiędzy tymi świadczeniami). 
W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków alimentacyjnych przez jednego 
z rodziców, na dzieci w wieku do 12 lat wypłacane są świadczenia w maksymalnej 
wysokości 151 euro w starych landach i 134 euro w nowych landach. 
W Niemczech istnieje także świadczenie wychowawcze finansowane w powszech
nych podatków. Wynosi 307 euro miesięcznie i jest wypłacane przez 24 miesiące 
od dnia narodzin dziecka. 
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Belgia 
zasiłki rodzinr:e wypłacan~. są z obowi~zkow.ego system~ u?ezpieczeń społec~-
ych niezależme od sytuaCJl dochodowej rodzmy. Uprawmema do otrzyrnywama 
~wiadczeń posiadają osoby zatrudnione i osoby pobierające świadczenia z ubezpie
~zenia społecznego z 1 lub więcej dziećmi. 
świadczenia rodzinne przysługują na dzieci w wieku poniżej 18 lat, dzieci niepeł
nosprawne do 21 lat lub do 25 lat, jeżeli są studentami studiów dziennych lub po
szukują pracy oraz inne dzieci, pozostające na utrzymaniu ubezpieczonego (wnuki, 
siostry, bracia, pasierbowie i inne). Osobom, które nie są uprawnione do świadczeń 
z ubezpieczenia społecznego wypłacane są świadczenia uzależnione od dochodu 
rodziny; dochód rodziny z 1 dzieckiem nie może przekraczać kwoty - 2,110.89 
euro kwartalnie i ulega zwiększeniu o 20% za każde następne dziecko. 

Zasiłek rodzinny wynosi : 
- na pierwsze dziecko: 77 euro miesięcznie 
- na drugie dziecko: 129 euro miesięcznie 
- na trzecie i każde następne dziecko: 193 euro miesięcznie 
Zasiłki rodzinne ulegają zwiększeniu w zależności od wieku dziecka: na dzieci 

w wieku 6-12 lat, 12-18 lat i powyżej 18 lat. Kwo ty dodatków do zasiłku rodzinne
go przedstawiają się następująco: 

- 11,45 euro miesięcznie na dzieci w wieku 6-12 lat, 
- 17,45 euro miesięcznie na dzieci w wieku 12-18 lat, 

18.41 euro miesięcznie na dzieci w wieku powyżej 18 lat, 
- 295,86 euro miesięcznie (dodatek ulega zwiększeniu w zależności od stop-

nia niepełnosprawności) na dzieci niepełnosprawne w wieku do 21 lat. 
W ramach ubezpieczenia chorobowego wypłacany jest zasiłek porodowy. Przy 
pierwszym porodzie zasiłek porodowy wynosi 945 euro, a przy drugim i każdym 
następnym - 711 euro. 

Holandia 
Zasiłki wypłacane są z powszechnego systemu obejmującego wszystkie zamiesz
kałe osoby na terenie Holandii. Uprawnienia do otrzymywania świadczeń posiada
ją osoby stale mieszkające w kraju z 1 i więcej dziećmi. Świadczenia rodzinne 
przysługują na dzieci w wieku poniżej 17 lat, uczące się do 24 roku życia. 

Prawo do zasiłku rodzinnego nie zależy od dochodów rodziny. 
Na dzieci urodzone od 1 stycznia 1995 zasiłki rodzinne wynoszą: 

- 54 euro miesięcznie powyżej 5 roku życia, 
- 66 euro miesięcznie na dzieci w wieku od 6 do 11 lat, 
- 78 euro miesięcznie na dzieci w wieku od 12 do 17 lat. 

Na dzieci urodzone przed dniem 1 stycznia 1995 r. zasiłek podstawowy na 
dzieci w wieku 12-1 7 lat wynosi: 

- 78 euro na pierwsze dziecko, 
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- 88 euro na dwoje dzieci, 
- 91 euro na troje dzieci, 

99 euro na czworo dzieci, 
- 103 euro na pięcioro dzieci, 
- 106 euro na sześcioro dzieci. 
- 108 euro na siedmioro dzieci. 
- 112 euro na ośmioro dzieci. 

115 euro na dziewięcioro dzieci. 
- 118 euro na dziesięcioro dzieci. 

Na dzieci w wieku 6-11 lat wypłacane są zasiłki w kwocie równej 85% zasiłku 
podstawowego. Zasiłki rodzinne w podwójnej wysokości przysługują na: 

- dzieci w wieku do 16 lat, gdy uczą się i nie mieszkają w domu; 
- dzieci w wieku 16-l 7lat, gdy uczą się, nie mieszkają w domu bądź są bezrobotne. 

Na dzieci niepełnosprawne do lat 18 wypłacane są zasiłki rodzinne w podwojonej 
wysokości. Po skończeniu 18 lat przysługuje zasiłek z tytułu niezdolności do 
pracy. 

Austria 
Zasiłki rodzinne finansowane są z budżetu państwa (z podatków) wypłacane są 
pracownikom i innym grupom zawodowym. Uprawnienia do otrzymywania świad
czeń posiadają obywatele stale mieszkający w kraju z 1 lub więcej dziećmi oraz 
cudzoziemcy zatrudnieni co najmniej przez 3 miesiące, lub gdy ich pobyt trwa co 
najmniej 5 kolejnych lat. 
Świadczenia rodzinne przysługują na dzieci w wieku poniżej 19 lat, dzieci w wieku 
powyżej 18 lat i studentów, jeżeli osiągają dochody objęte podatkiem dochodo
wym poniżej 8721 euro miesięcznie oraz dzieciom niepełnosprawnym - bez żad
nych warunków. 

Zasiłek rodzinny wynosi: 
Na dzieci poniżej 10 lat: 

105 euro na pierwsze dziecko, 
- 118 euro na drugie dziecko, 
- 131 euro na trzecie i każde następne. 

Na dzieci pomiędzy 1 O a 19 rokiem życia: 
- 124 euro na pierwsze dziecko, 
- 136 euro na drugie dziecko, 
- 149 euro na trzecie i każde następne. 
W dniu gdy najstarsze dziecko zaczyna 19 rok życia zasiłek przysługuje w wy

sokości: 

- 145 euro na pierwsze dziecko, 
- 158 euro na drugie dziecko, 
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- 171 euro na trzecie i każde następne. 
Jeżeli zasiłek przysługuje na dwoje dzieci dodatkowo kwota zasiłku na każde 
dziecko podwyższana jest o 12,80 euro miesięcznie. Gdy w rodzinie pojawia się 
trzecie dziecko zasiłek rodzinny podwyższany jest o 29 euro miesięcznie na każde 
dziecko. Na każde dziecko niepełnosprawne zasiłek przysługuje w wysokości 131 
euro miesięcznie. 
Zasiłek porodowy wynosi 566 euro i jest płatny w ratach. 

Luksemburg 
Zasiłki rodzinne finansowane są z podatków w ramach powszechnego systemu 
zabezpieczenia. Zasiłki rodzinne wypłacane są na wszystkie dzieci przebywające 
na terenie Luksemburga, niezależnie od wysokości dochodów rodziny. Prawo do 
zasiłku jest osobistym prawem dziecka. 

Zasiłek rodzinny_przysługuje na: 
- dziecko w wieku do 18 lat, 
- dziecko w wieku do 27 lat, jeżeli studiuje, 

bez limitu wieku dla dzieci, które stały się niepełnosprawne przed ukoń
czeniem 18 lat. 

Zasiłki rodzinne wynoszą: 
140 euro miesięcznie na jedno dziecko, 

- 341 euro miesięcznie na dwoje dzieci, 
- 637 euro miesięcznie na troje dzieci, 
- 296 euro miesięcznie na każde następne dziecko. 

Prawo do zasiłku porodowego maja wszystkie kobiety zamieszkałe na terenie Luk
semburga. Zasiłek wynosi 1538 euro, wypłacane w 3 równych ratach i wypłacany 
jest pod warunkiem przeprowadzenia badań lekarskich (dotyczy matki i dziecka). 
Dzieci niepełnosprawne w wieku do 18 lat i z niepełnosprawnością na poziomie 
50% fizycznych i psychicznych możliwości zdrowych dzieci w porównywalnym 
wieku, mają prawo do dodatku w wysokości 140 euro miesięcznie oraz specjalny 
dodatkowy zasiłek dla niepełnosprawnych dzieci rozpatrywany indywidualnie 
w kwocie 55,75 euro na miesiąc. 
Ponadto podobnie jak w systemie polski tak i w Luksemburgu rodzinom przysłu
guje zasiłek na rozpoczęcie roku szkolnego, który jest wypłacany rodzinom z 1 lub 
więcej dziećmi w wieku 6 - 18 lat (27 lat jeżeli dziecko studiuje), które mają 
uprawnienia do zasiłków rodzinnych. Zasiłek na rozpoczęcie roku szkolnego przy
sługuje w następujących wysokościach: 

- l OO euro na dziecko w wieku powyżej 6 lat, 
- 142 euro na dziecko w wieku powyżej 12 lat, 
- 171 euro na każde dziecko w wieku powyżej 6 lat, jeżeli w rodzinie jest 2 

dzieci, 
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- 214 euro na każde dziecko w wieku powyżej 12 lat, jeżeli w rodzinie jest 2 
dzieci, 

- 243 euro na każde dziecko w wieku powyżej 6 lat, jeżeli w rodzinie jest 3 
lub więcej dzieci, 

- 286 euro na każde dziecko w wieku powyżej 12 lat, jeżeli w rodzinie jest 3 
i więcej dzieci. 

Rodzinom z l lub więcej dziećmi powyżej 2 roku życia, które pobierają zasiłek 
rodzinny wypłacany jest zasiłek edukacyjny w kwocie 409 euro miesięcznie. 

Model liberalny 

W modelu anglosaskim rodzina jest uważana za podstawę wychowania kolejnych 
pokoleń, a dzieci stanowią wartość bardzo cenioną. W porównaniu z innymi kra
jami urodzenia pozamałżeńskie w krajach anglosaskich są znacznie rzadsze, nie
mniej jednak i tu obserwuje się ich wzrost. Wzorce rozpadu rodziny są uwarunko
wane rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód. Wzrasta liczba rodzin niepełnych. 
Obniża się skłonność do zawierania małżeństw oraz następuje przesunięcie decyzji 
o zawieraniu związku małżeńskiego na późniejszy okres, spowodowane jest to 
dążeniem do rozwoju kariery zawodowej młodzieży. Zauważalny jest dynamiczny 
wzrost aktywności zawodowej kobiet. 
Dominującym podmiotem polityki rodzinnej jest państwo, działające w sposób 
bezpośredni chcąc zapewnić rodzinom jak najlepsze warunki rozwoju i zaspokoje
nia potrzeb. 
Głównymi instrumentami są świadczenia pieniężne zapewniające wsparcie rodzin 
pracujących i nie pracujących w wychowywaniu dzieci (2 nowe wprowadzone 
zasiłki przez państwo child tax credit i working tax credit), aktywizację zawodową 
kobiet, wsparcie dla matek samotnie wychowujących dzieci, a także zapewnienie 
dzieciom rozwoju wychowawczego i edukacyjnego186

. 

Wielka Brytania 
Zasiłki rodzinne finansowane są z podatków w ramach powszechnego systemu 
zabezpieczenia. Uprawnienia do otrzymywania świadczeń posiadają osoby miesz
kające w kraju z 1 i więcej dziećmi. Świadczenia rodzinne przysługują na dziecko 
w wieku poniżej 16 lat, dziecko w wieku poniżej 19 lat, jeśli studiuje w pełnym 
wymiarze godzin. 
Dziecko musi stale przebywać w Wielkiej Brytanii przez 26 tygodni w ciągu ostat
nich 52 tygodni. Prawo do zasiłku nie zależy od wysokości dochodów rodziny. 

186 Tamże, s.171. 
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Zasiłek rodzinny wynosi: 
- 103 euro tygodniowo dla najstarszego zakwalifikowanego dziecka, 
- po 69 euro na każde następne dziecko w rodzinie. 

Zasiłek porodowy w wysokości 317 euro wypłacany jest na dziecko urodzone lub 
adoptowane po spełnieniu przez rodzinę kryterium dochodowego oraz po okazaniu 
zaświadczenia o wykonaniu badań lekarskich (dotyczy matki i dziecka). 
świadczenie alimentacyjne jest wypłacane według procedury określonej przez 
Child Suport Act 1991. Wysokość świadczeń określa The Child Support Agency 
(CSA) według ściśle przyjętej reguły. Pewna elastyczność dotyczy alimentów dla 
byłego małżonka. Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenia alimentacyjne otrzymu
je świadczenia z pomocy społecznej (uzależnione od kryterium dochodowego) to 
otrzymywane świadczenia z pomocy społecznej są pomniejszane o przyznane 
świadczenia alimentacyjne. 

Irlandia 
Zasiłki wypłacane są z powszechnego systemu finansowania z podatków, obejmu
jącego wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Irlandii. Uprawnienia do otrzymy
wania świadczeń posiadają osoby stale mieszkające w kraju, z 1 lub więcej dzieć
rru. 
Zasiłek rodzinny przysługuje na: 

- dziecko w wieku poniżej 16 lat, 
- dziecko w wieku poniżej 19 lat jeżeli jest studentem lub osobą niepełno-

sprawną. 

Zasiłek dla samotnego rodzica przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego, 
samotnemu rodzicowi z przynajmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu, jeżeli nie otrzy
muje pomocy na dziecko i nie pozostaje w konkubinacie. 
Prawo do dodatku wyrównawczego zależy od dochodu rodziny; przysługuje rodzi
com z przynajmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu, w wieku poniżej 18 lat lub jeżeli 
dziecko jest studentem poniżej 21 lat, zatrudnionym na pełnym etacie (przynajm
niej 19 godzin pracy tygodniowo), z przeciętnym dochodem tygodniowym poniżej 
248 euro na 1 dziecko (próg dochodowy wzrasta o 31,74 euro na każde 2 do 5 
dziecka, następnie o 25,39 euro do 6 dziecka i o 21,59 euro na każde 7 i 8 dziecko). 
Dodatek wypłacany jest przez 52 tygodnie w czasie zatrudnienia. Zmiany w do
chodzie rodziny lub krótkie okresy choroby nie wpływają na zasiłek. 

Zasiłki rodzinne wynoszą: 
- 54 euro miesięcznie na 1 i 2 dziecko, 
- 71 euro miesięcznie na 3 i każde następne dziecko. 

Zasiłek ulega podwojeniu na każde dziecko urodzone z ciąży wielorakiej (począw
szy od trojaczków). Zasiłek porodowy wypłacany jest w przypadku urodzenia wię
cej niż jednego dziecka podczas jednego porodu. Zasiłek wynosi 635 euro na każde 
dziecko z porodu bliźniaczego, trojaczków lub więcej dzieci. 
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Samotni rodzice otrzymują świadczenia w ramach oddzielnego systemu pomocy 
dla samotnych rodziców. Świadczenie zależy od dochodu rodziny; maksymalnie do 
8,32 euro tygodniowo i na każde dziecko przysługuje dodatek w wysokości 60% 
różnicy pomiędzy dochodem rodziny i odpowiednim progiem dochodowym, za. 
leżnie od liczby dzieci; wypłacany przez 52 tygodnie podczas okresu zatrudnienia 
rodziców. 
Na dzieci niepełnosprawne do lat 16 przebywające w domu wypłacany jest zasiłek 
w wysokości 149 euro miesięcznie. 

Model postsocjalistyczny 

Rodzina oparta na związku małżeńskim ma w tym modelu długą i ugruntowaną 
tradycję. Wiąże się to niewątpliwie z wpływem religii katolickiej, podnoszącej 
małżeństwo do rangi sakramentu i związku nierozerwalnego. Małżeństwo i rodzina 
zaj mowały i zajmują wysoką pozycję w hierarchii wartości pokoleń wchodzących 
w dorosłe życie. Występująjednak zmiany wzorca zawierania małżeństw, polega
jące na przesuwaniu decyzji w czasie, sprawiają, że rodzinę zakładają osoby bardzo 
dojrzale społecznie, o .większej samodzielności finansowej. Zjawisko to niesie jed
nak skutki ujemne dla procesu prokreacji, oznacza bowiem najczęściej realizację 
modelu rodziny o mniejszej liczbie dzieci. 
Dominującym podmiotem polityki rodzinnej jest państwo, działające w sposób 
bezpośredni chcąc zapewnić rodzinom jak najlepsze warunki rozwoju i zaspokoje
nia potrzeb. 
Celem polityki rodzinnej tego modelu jest zwiększenie ochrony rodzin znajdują
cych się w trudnych warunkach. Dominującym instrumentem, który wykorzystano 
w tym modelu są świadczenia pieniężne, a zwłaszcza zasiłki rodzinne. Zostały one 
skierowane przede wszystkim do rodzin w trudniejszej sytuacji materialnej. Model 
ten opiera się przede wszystkim na: ochronie rodzin najuboższych, selektywności 
przyznawania świadczeń, zrównania uprawnień kobiet i mężczyzn do świadczef1, 
wzmocnienia oddziaływania na przebieg procesów demograficznych187

. 

Polska 
Zasiłki rodzinne finansowane są z podatków w ramach powszechnego systemu 
zabezpieczenia. 

Uprawnienia do otrzymywania świadczeń przysługują: 
1) obywatelom polskim, 
2) cudzoziemcom: 

187 O.Kangas, T.Rostgaard, Preferences or institutions? Work-family life opportunities in 
seven European countries [w:] Journal of European Social Policy 2007 /l 7 /03. 
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a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, 

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych 
o zabezpieczeniu społecznym, 

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ze
zwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długotermino
wego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna
czony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 
ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 
z 2006 roku, Nr 234, poz. 1694), zgody na pobyt tolerowany lub 
w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, 
jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w pkt 2, jeżeli za
mieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w któ
rym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpie
czeniu społecznym stanowią inaczej. Świadczenia rodzinne przysługują: 

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, 
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, 
3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzyma

niu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyro
kiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony). Zasiłek 
przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie 
dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. 

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym . w punktach 1 i 2, do 
ukończenia przez dziecko: 

- 18 roku życia, 
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, 
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legi-

tymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełno
sprawności. 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi: 
- 11 euro miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko, 
- 14 euro miesięcznie na trzecie dziecko, 
- 17 euro miesięcznie na czwarte i każde kolejne. 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 280 
euro. Przysługuje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek 
przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziec
ko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi 
prawnemu dziecka. 
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Z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, niezależnie od uprawnień do dodatku 
z tytułu urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny, jednorazowa zapomoga 
z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 280 euro na dziecko. 
Dla rodziców samotnie wychowujących dzieci przysługuje dodatek z tytułu samot. 
nego wychowywania dziecka Dodatek przysługuje w wysokości 47,65 euro mie. 
sięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 95,30 euro na wszystkie dzieci. 

W Polsce przysługuje również zaliczka alimentacyjna. Pomoc państwa w po. 
staci zaliczki alimentacyjnej adresowana jest do dzieci uprawnionych do świadcze. 
nia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest 
bezskuteczna, jeżeli dziecko: 

1) jest wychowywane przez osobę samotnie wychowującą dziecko; 
2) jest wychowywane przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą, 

która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest całkowicie 
ubezwłasnowolniona; 

3) jest osobą uczącą się, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. 
Zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, nie więcej 

jednak niż: 
1) w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do za. 

liczki - 47,65 euro dla osoby uprawnionej albo 70,14 euro, jeżeli osoba ta 
legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

2) w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki-
33,67 euro dla osoby uprawnionej albo 47,65 euro, jeżeli osoba ta legitymuje 
się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. 

W przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza 50 % kwoty 163,55 euro 
kwotę zaliczki zwiększa się do: 

1) w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do za. 
liczki - 84, 16 euro dla osoby uprawnionej albo 106,62 euro, jeżeli osoba ta 
legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

2) w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do za· 
liczki - 70,14 euro dla osoby uprawnionej albo 84,16 euro, jeżeli osoba ta 
legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Podobnie jak w niektórych krajach UE tak i w Polsce przysługuje dodatek z tytułu 
rozpoczęcia roku szkolnego. Jest on wypłacany jednorazowo i wynosi 28,05 euro. 

Rumunia 
Rumunia do tej pory nie miała precyzyjnie i prawnie określonej polityki socjalnej 
dla rodzin z dziećmi i wytłumaczenie tego faktu jest dosyć złożone. Przede 
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wszystkim chodzi o aktualną politykę ekonomiczną, a zwłaszcza politykę podat
kową, która przewiduje bardzo niski poziom wydatków publicznych. Poziom wy
datków publicznych wynosi między 35-36% PKB co jest liczba bardzo niska 
w porównaniu z takimi krajami jak: Węgry 48,2% PKB lub Czechy 46%. Wydatki 
na pomoc socjalną w roku 2002 wyniosły 10% PKB. Pozyskiwane środki budże
towe pochodziły głównie z sektora ekonomicznego, a nie sektora społecznego188 • 
Obecny system pomocy oferuje dużą liczbę zapomóg, ale środki przeznaczone na 
ten cel są niewystarczające. 
Zasiłek rodzinny jest to uniwersalna zapomoga, najważniejszy instrument pomocy 
rodzinie w Rumunii. Zasiłek ten płacony jest na każde dziecko od O do 16 roku życia 
Jub do 18 roku życia jeżeli dziecko się uczy lub jest niepełnosprawne. Wynosi 5,63 
etiro miesięcznie na każde dziecko. Jednorazowa zapomoga z tytułu narodzin płacona 
jest na pierwsze czworo dzieci w wysokości 37,53 euro. Zapomoga wypłacana jest 
jednorazowo. Na piąte i każde następne dziecko zapomoga nie przysługuje. 
Ubezpieczeni pracownicy, albo te kobiety, które rodzą dziecko do 9 miesięcy po 
stracie pracy mają prawo do urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy przy
sługuje w wysokości 126 dni, natomiast wysokość świadczenia do jakiej upraw
niona jest osoba przebywająca na urlopie wychowawczym wynosi 85% zarobków. 
Zapomoga opiekuńcza przysługuje dla osób ubezpieczonych. Jeżeli osoba bezro
botna albo nieubezpieczona chce mieć prawo do powyższej zapomogi musi płacić 
składkę przez 6 miesięcy przed narodzinami dziecka. Obydwoje rodziców mają 
prawo do tej zapomogi. Okres trwania może być rozszerzony do 2 lub 3 lat jeżeli 
dziecko jest upośledzone. Zapomoga pobierana jest w wysokości 85% zarobków. 
Zasiłek dla rodzin wielodzietnych jest do dodatkowa zapomoga dla rodzin wielo
dzietnych. Zasiłek ten przysługuje rodzinom z 2 lub większą ilością dzieci. Zasiłek 
ten płacony jest w wysokości 1,5 euro dla rodzin z 2 dzieci, 3 euro dla rodzin 
z 3 dzieci, natomiast dla rodzin z 4 i większą ilością dzieci 4,5 euro. 

Bułgaria 

Systemem opieki państwo obejmuje wszystkich obywateli pracujących i nie pracu
jących. Gwarantowany minimalny dochód ma duże znaczenie ze względu na kryte
ria uprawniające do przyznania świadczeń. Osobami, które zazwyczaj spełniają 

kryteria do otrzymywania zasiłków są długotrwale bezrobotni, z niepełnosprawno
ścią, samotne starsze osoby, samotni rodzice. 
W Bułgarii prawo do pomocy socjalnej przysługuje wszystkim obywatelom - ro
dzinom oraz osobom, które z powodów zdrowia, wieku, powodów socjalnych 
i innych powodów nie są w stanie samodzielnie z własnej pracy lub przychodu 
zaspokoić podstawowych potrzeb. 

188 R.Popescu, Changing family and family policy, Institute for Quality of Life, 2005, s. I 2. 
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Warunkiem uprawniającym do otrzymywania zasiłku rodzinnego jest miesięczny 
dochód rodziny na 1 członka, który nie może przekroczyć 103 euro (chyba, że 
dziecko jest trwale upośledzone). Dziecko musi przebywać w Bułgarii, uczęszczać 
do szkoły (między 7 a 18 rokiem życia) i nie może być umieszczone w specjalnyru 
ośrodku opiekuńczym. Zasiłek rodzinny przysługuje na każde dziecko w wysoko
ści 9,20 euro na miesiąc. Jeżeli w rodzinie znajduje się dziecko upośledzone zasi
łek rodzinny przysługuje w wysokości 18,40 euro na miesiąc plus miesięczny do
datek w wysokości 70% zagwarantowanego minimalnego dochodu. 
Zafdłek wychowawczy również uzależniony jest od miesięcznego dochodu rodziny 
na 1 członka i nie może przekroczyć więcej niż 103 euro. Dziecko musi przebywać 
w Bułgarii i nie może być umieszczone w specjalnym ośrodku opiekuńczym. Zasi
łek jest płacony przez pierwszy rok życia dziecka, natomiast w przypadku dzieci 
upośledzonych przez 2 lata życia. Zasiłek wychowawczy przysługuje w wysokości 
51 euro na miesiąc. 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzin dziecka płacona za każde żywe urodzenie 
niezależnie od dochodu rodziny. Zapomoga ta wypłacana jest w wysokości 103 
euro i jest płacona w takiej wysokości na pierwsze i drugie dziecko, zaś w wysoko
ści 51 euro na trzecie dziecko i każde następne. Jeżeli podczas porodu urodzą się 
bliźniaki i jeżeli jedno z nich jest trzecim dzieckiem to zapomoga jest wypłacana 
takjak za trzecie dziecko (czyli 51 euro). Jeżeli dziecko jest upośledzone otrzymu
je się dodatkową zapomogę. 

T. b l d a e a 2. Swiadczenia d a ro zin w vanstwac h członkows k k ich UE - asve t vorownawczv 
Typ Zakre.< 

Kryteria Świadczenia i ich wvsokość Inne zasilki Kraj 
systemu podmiotowy 

przyznawania Zasil ki Zasiłek i dodatki 
świadci.eń rodzinne oorodowv 

MODEL SOC.JALNO-DEMOKRA TYCZNY 
Szwecja System Osoby miesz- Do 16 roku 104 euro Dodatkowy za. 

powszechny kające w kraju tycia. miesięcznie na si łek dla rodzin 
z I i więcej Powyżej 16 dziecko. z 3 i więcej 
dziećmi. jeżeli uczęszcza dziećmi: na 3 
Dzieci i przy- do szkoły. dziecko 29 euro 
najmniej jedno miesięcznie. na 
z rodziców 4 dziecko 86 
muszą prze- euro miesięcz-
bywać w nie i na 5 i 
Szwecji przez każde następne 

przynajmniej 104 euro 
6 miesiecv. miesiecznie. 

Finlandia System Osoby prze- Dzieci do ł 7 lat 90 euro mie- Kobiety prze- Dla samotnych 
powszechny bywające sięcznie na bywające na rodziców do-

w Finlandii pierwsze terenie Finlan- datek w wyso-
z I lub więcej dziecko, dii i będące w kości 36,60 
dziećmi - 110,50 euro ciąży co euro miesięcz-
rodzicom miesięcznie na najmniej i 54 nie, zasiłek na 
dziecka lub drugie dziecko, dni otrzymują opiekę nad 
opiekunom 131 euro świadczenie z dzieckiem w 
dziecka. miesięcznie na tytułu urodzenia domu w wyso-

trzecie dziecko, dziecka. Matka kości : 

151,50 euro mote wybrać 3028 euro TOCZ-

miesięcznie na pomiędzy nie na każde 
czwarte dzieci. świadczeniem dziecko w 
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.--- 172 euro w naturze tzw. wieku do lat 3, 
miesięcznie na wyprawką a 606 euro rocz-
piąte dziecko i świadczeniem nie na każde 
każde następne. pieniężnym w dodatkowe 

kwocie 140 dziecko w 
euro. wieku 7 lat 

pozostające pod 
opieka w domu. 

MODEL POŁUDNIOWO EUROPEJSKI 

Hiszpania Pracowniczy wszyscy dzieci w wieku 24,25 euro Zasiłek z tytułu 
system pracujący, poniżej 18 lat, miesięcznie d la urodzenia 
ubezpiecze- pobierający bez limitu dziecka pełno- dziecka w 
nia społecz- emerytury i wieku dzieci sprawnego po- wysokości 45 l 
nego renty z ubez- niepełnospraw- niżej 18 lat życia, euro wypłacany 

pieczenia ne (przy nie- 48,47 euro jest na trzecie 
społecznego pełnosprawno- miesięcznie dla dziecko i każde 
oraz osoby ści co najmniej dziecka niepeł- następne. 

pobierające 65%). nosprawnego 
zasiłek chora- poniżej 18 lat 
bowy, które życia, 

mają I lub 301,55 euro dla 
więcej dzieci dziecka przy-
uprawnionych najmniej w 65% 
do zasiłku, a niepelnospraw-
także matki i nego powyżej 
ojcowie 18 roku życia, 
adoptujący 452,33 euro dla 
porzucone dziecka przy-
dzieci. najmniej w 75% 

nicpełnospraw-

nego powyżej 
18 roku żvcia. 

Portugalia Pracowniczy Wszyscy Dziecko w Wysokość Zasiłek porado- Zasiłek opie-
system ubezpieczeni wieku poniżej zasiłku rodzin- wy w kwocie km1czy dla nie-
ubezpiecze- pracownicy 16 lat, dziecko nego ustalana 121 ,96 euro za mowlęcia w 

nia społecz- w wieku po- jest indywidu- każdy poród. wysokości 

nego niżej 24 lat, alnie w zależ- 22,45 euro 
jeżeli studiuje, ności od do- miesięcznie. 

bez limitu wieku chodów rodziny 
dla dzieci nie- i ilości dzieci 
oełnosorawnvch. w rodzinie. 

MODEL KONSERWA TYWNO-KORPORA TYSTYCZNY (KONTYNENTALNY) 
Francja System Wszyscy Dzieci do lat 20 107 euro Swiadczenia na 

powszechny mieszkańcy (dochód nie miesięcznie na dzieci poniżej 3 
może przekro- dwoje dzieci, lat, dodatek 
czyć 55% 244 euro rodzinny, 
minimalnego miesięcznie na dodatek miesz-
wynagrodzenia) troje dzieci, kaniowy, 

382 euro świadczenia dla 
miesięcznie na samotnych 
czworo dzieci, rodziców, 
519 euro mie- zasiłek wycho-
sięcznie na wawczy, 
pięcioro dzieci, świadczenia na 
656 euro mie- opiekę nad 
sięcznie na dzieckiem w 
sześcioro domu, zasiłek 
dzieci. na dzieci nie-
Za każde na- pełnosprawne, 

stępne dziecko świadczenia w 
doliczane jest związku z roz-
137 euro poczęciem roku 
miesięcznie. szkolnego, za-

siłek edukacyjny. 
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Niemcy System Dla osób Na dzieci w 154 euro mie- Dodatek do -
powszechny mieszkających wieku do łat 18, sięcznie na zasiłku rodzin-

w Niemczech dzieci w wicku pierwsze nego, świad-
podlegających do lat 21,jeżełi dziecko, czenia z tytułu 
opodatkowa- są beaobotne, 154 euro mie- samotnego 
niu oraz dla dzieci w wieku sięcznie na wychowywania 
osób podlega- do 27 łat, jeśli drugie dziecko, dziecka, zasiłek 
jących opodat- są studentami, I 54 euro mic- wychowawczy. 
kowaniu, odbywają sięcznie na 
którzy nie praktykę, bez trzecie dziecko, 
maja innych limitu wieku dla I 79 euro mie-
ograniczeń - dzieci niepełno- sięcznic na 
dla ich dzieci, sprawnych. czwarte i każde 
adoptowanych następne. 

dzieci oraz dla 
tych które są 
na utrzymaniu 
jeszcze. 

MODEL LIBERALNY 
Wielka System Osoby micsz- Na dziecko w 103 euro Z.asilek porodowy Swiadczenia 
Brytania powszechny kające w kraju wieku poniżej tygodniowo dla wwysokci<:i317 alimentacyjne, 

z I i więcej I 6 lat, dziecko najstarszego euro wypłacany zasiłek dla 
dziećmi w wieku zakwałifikowa- jest na dziecko rodzin pracują-

poniżej 19 lat, ncgo dziecka, urodzone łub cych i zasiłek 
jeśli studiuje w po 69 euro na adoptowane po dla rodzin 
pełnym wymia- każde następne spełnieniu pr= pracujących 

rze godzin. dziecko w ~kryterium o niskich 
rodzinie. doclxxlowego dochodach 

oraz po okazaniu 
zaświadczenia o 
wykonaniu badań 
lekarskich. 

Irlandia System Osoby stałe Dziecko w 54 euro mie- Zasiłek wynosi Zasiłek dla 
powszechny mieszkające w wieku poniżej sięcznie na I i 2 635 euro na samotnego 

kraju, z I łub 16 lat, dziecko, każde dziecko z rodzica, zasiłek 
więcej dziećmi dziecko w 71 euro mie- porodu bliźnia- na dzieci 

wicku poniżej sięcznie na 3 i czego, trojacz- mepelnospraw-
19 łat jeżeli jest każde następne ków lub więcej ne. 
studentem łub dziecko. dzieci. 
osobą niepełno-

sprawną. 

MODEL POSTSOCJALISTYCZNY 
Polska System I) obywatelom 18 roku życia, 11 euro mie- Jednorazowa Dodatki do 

powszechny polskim, ~nauki w sięcznie na zapomoga z zasiłku rodzin-
2) cudzoziem- szkole, jednak pierwsze i tytułu urodzenia nego z tytułu 
com: nie dłużej niż drugie dziecko, się dziecka w urodzenia 
a) do których do ukończenia 14 euro mie- wysokości 280 dziecka,, 
stosuje się 21 roku życia, sięcwie na euro na dziec- dodatek z tytułu 
przepisy o - 24 roku życia, trzecie dziecko, ko opieki nad 
koordynacji jeżeli koątynu- 17 euro mic- dzieckiem w 
systemów uje naukę w sięcznie na okresie korzy-
zabezpieczenia szkole łub w czwarte i każde stania z urlopu 
społecznego, szkole wyższej i kolejne. wychowawcze-
b)jeżełi legitymuje się go. dodatek z 
wynika to z orz.eczeniem o tytułu samotne-
wiążących umiarkowanym go wychowy-
Rzeczpospolitą a !bo znacznym wania dziecka, 
Polską umów stopniu niepel- dodatek z tytułu 
dwustronnych nosprawności. wychowywania 
o zabezpieczc- dziecka w 
niu spolecz- rodzinie 
nym, wielodzietnej, 

dodatek z tvtulu 
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,.....-- c) przebywają- kształcenia i 
cym na rehabilitacji 
terytorium dziecka niepeł-
Rzeczypospo- nosprawnego, 
litej Polskiej dodatek z tytułu 
na podstawie podjęcia przez 
zezwolenia na dziecko nauki 
osiedlenie się, w szk o le poza 
zezwolenia na miejscem 
pobyt rezyden- zamieszkania. 
ta długotermi - dodatek z tytułu 
nowego rozpoczęcia 
Wspólnot roku szkolnego, 
Europejskich, zaliczka 
zezwolenia na alimentacyjna. 
zamieszkanie 
na czas 
oznaczony 
udzielonego w 
związku z 
okolicznością, 

o której mowa 
w art. 53 ust. I 
pkt 13 ustawy 
z dnia ł3 
czerwca 2003r. 
o cudzoziem-
cach. 

Bułgaria System wszystkim Dzieciom Zasiłek rodzin- Zasiłek wypła-

pows1..echny obywatelom między 7 a ł8 ny przysługuje cany jest w 
Bułgarii rokiem życia - na każde wysokości I 03 

dziecko nie dziecko w euro i jest 
może być wysokości 9 ,20 płacony w 
umieszczone w euro na miesiąc. takiej wysoko-
specjalnym Jeżeli w rodzi- ści na pierwsze 
ośrodku opie- nie znajduje się i drugie dziec-
kuńczym. dziecko upośle- ko. W wysoko-

dzone zasiłek ści 51 euro na 
rodzinny trzecie dziecko i 
przysługuje w każde następne. 

wysokości Jeżeli podczas 
18.40 euro na porodu urodzą 
miesiąc plus się bliźniaki i 
miesięczny jeżeli jedno z 
dodatek w nich jest 
wysokości 70% trzecim dziec-
zagwarantowa- kiem to zapo-
nego minimal- mogajest 
nego dochodu. wypłacana tak 

jak za trzecie 
dziecko lub 
wyższe (czyli 
51 euro\. 

Zródło: Opracowanie własne na podstawie MISSOC 2006 - Social Protection in the 
Member States of the European Union, European Commission, Luksemburg 
2006; 
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5. Podsumowanie 

Świadczenia rodzinne odgrywają obecnie coraz większą rolę w całej UE. Jest 
to spowodowane wieloma czynnikami: rozwój kapitału społecznego, rozwój zdro
wego i wykształconego społeczeństwa, rozwój gospodarczy kraju, a przede 
wszystkim realizacja wzrostu demograficznego danego kraju. Świadczenia rodzin
ne odgrywają ogromną rolę i zaspokajają w wielu krajach członkowskich UE wiele 
potrzeb wynikających z różnych sytuacji występujących w rodzinach. Obecnie na 
obszarze zintegrowanej Europy nie jest realizowany wspólny model polityki ro
dzinnej. Realizowane współcześnie polityki rodzinne pozostają w gestiach po
szczególnych państw i różnią się między sobą. Łączy je jednak wspólny wyznacz
nik - głównym zadaniem państwa jest wszechstronne działanie ukierunkowane na 
zaspokojenie potrzeb rodziny. Ponadto kraje członkowskie przed świadczeniami 
rodzinnymi stawiają następujące cele: 

- tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu rodzin przede wszystkim 
poprzez zawieranie małżeństw, 

- realizacja planów prokreacyjnych, 
tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi młodego pokolenia w rodzi
nie jako czynnik poprawy jakości kapitału ludzkiego, 

- pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach; ubogim, wielodzietnym, niepełnym, 
- tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu więzi rodzinnych i zapew-

nienie trwałości rodziny. 
Świadczenia rodzinne staja się coraz bardziej popularną formą finansowego wspar
cia rodzin, dlatego ich rola i funkcjonowanie są niezwykle ważne, szczególnie 
w dobie tak niskiego przyrostu naturalnego, który na dzień dzisiejszy nie przekłada 
się na zastępowalność pokoleń. 
W związku z tym świadczenia rodzinne stanowią istotny element odnośnie zachę
cania młodych bezdzietnych małżeństw, ale także małżeństw posiadających dzieci 
do rozwoju formy prokreacyjnej co w przyszłości przyczyni się do realizacji poli
tyki demograficznej i wzrostu rozwoju demograficznego danego kraju. 
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