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AKTUALNOŚCI

Wyniki konkursów NCN – wrzesień 2016 
Wśród 51 projektów zakwalifi kowanych do fi nansowania w ramach ósmej edycji konkursu Harmonia, przeznaczonych do 

realizacji w ramach współpracy międzynarodowej, znalazł się projekt „Kooperacyjne i niekooperacyjne strategie inwestowania 
w B&R na rynkach z efektem sieciowym” dr hab. Małgorzaty Knauff z Kolegium Analiz Ekonomicznych.

Demograf o urodzeniach w Polsce 
i Programie Rodzina 500 Plus

Jednym z zapowiadanych celów Programu Rodzina 500 
Plus był wzrost liczby urodzeń w Polsce. Wypowiadałam się 
wielokrotnie krytycznie o tych oczekiwaniach, w tym także 
w tekście przygotowanym z wspólnie z prof. Markiem Górą, 
gdzie podaliśmy uzasadnienie takiego poglądu [http://uczelnia.
sgh.waw.pl/pl/uczelnia/badania/grupy_badawcze/ppg/Strony/
wypowiedzi_w_mediach.aspx]. 

Według wstępnych danych GUS dotyczących dynamiki lud-
ności w 2016 roku urodziło się o około 16 tys. więcej dzieci 
niż rok wcześniej, przy czym blisko 11 tys. to wzrost urodzeń 
w listopadzie i grudniu w porównaniu do liczb urodzeń w tych 
miesiącach w 2015 roku. To dało asumpt do opinii, iż Program 
Rodzina 500 Plus wpływa na zachowania prokreacyjne zgodnie 
z oczekiwaniami jego twórców. Nic zatem dziwnego, że podczas 
seminarium „Monitoring pierwszych skutków społecznych Pro-
gramu Rodzina 500 plus” zorganizowanego 8 lutego 2017 roku 
przez Sekcję: Polityka społeczna, rodzina w Narodowej Radzie 
Rozwoju przy Prezydencie RP oczekiwano, iż odniosę się do 
wpływu tego programu na liczbę urodzeń w Polsce. 

Są przynajmniej dwa zasadnicze powody wskazujące, iż przy-
pisywanie zaobserwowanego wzrostu urodzeń jednemu z rozwią-
zań polityki rodzinnej, wprowadzonemu z dniem 1.04.2016 r., 
jest – najdelikatniej rzecz ujmując – nieuprawnione. I nie chodzi 
tylko o to, że jest za wcześnie na takie oceny. Demografowie, 
badający uwarunkowania decyzji prokreacyjnych, wskazują na 
znaczenie kontekstu ich podejmowania. I właśnie ten kontekst 
zmienił się zasadniczo, zwłaszcza w ostatnich 3 latach. Po pierw-
sze, wprowadzono wiele nowych rozwiązań wspierających ro-
dziny z dziećmi. Ograniczę się do wymienienia najważniejszych 
zmian polityki rodzinnej dokonanych w latach 2013–2016, które 
dotyczyły wprowadzenia: urlopów rodzicielskich w 2013 r. i ich 
uelastycznienia (od stycznia 2016 r.), świadczenia rodziciel-
skiego (od stycznia 2016 r.), Karty Dużej Rodziny (od stycznia 
2015 r.), mechanizmu ‚złotówka za złotówkę’ (od stycznia 2016), 
Programu Rodzina 500 plus (od kwietnia 2016 r.), zmian ulg 
podatkowych na dzieci oraz weryfi kacji kryterium dochodowego 
i świadczeń rodzinnych od listopada 2015 r. Wraz z toczącą się 
dyskusją publiczną nad poszczególnymi rozwiązaniami ukształ-
towały one inny klimat wokół działań dotyczących rodziny. Przy-
czynił się do tego także program polityki rodzinnej opracowany 
w Kancelarii Prezydenta RP przez zespół ekspertów pracujących 
pod kierunkiem minister Ireny Wóycickiej. Nie można wyizolo-
wać wpływu jednego konkretnego instrumentu polityki rodzinnej 
z całego zestawu narzędzi wprowadzanych niemal jednocze-
śnie, które dotyczą zarówno bezpośredniego jak i pośredniego 
wsparcia dochodowego rodzin, jak i ułatwienia w łączeniu pracy 
zawodowej z rodziną. Skala transferów pieniężnych w ramach 
Programu Rodzina 500 plus poprawiła sytuację ekonomiczną 
wielu rodzin o niskich dochodach, łącznie z ograniczeniem 
zasięgu ubóstwa. Czy to jednak może być przesłanką decyzji 

o (kolejnym) dziecku? Dysponowanie danymi o sytuacji rodzin 
przed wprowadzeniem tych zmian oraz po ich wprowadzeniu 
umożliwiłoby ocenę, na ile zmiana sytuacji materialnej rodziny 
i możliwości organizacji opieki nad dziećmi zmieniła percepcję 
barier rodzicielstwa w Polsce i wiązała się z określonymi decy-
zjami o dziecku. Jedynym źródłem takich danych mogłaby być 
„Diagnoza Społeczna”, realizowana co dwa lata. 

Po drugie, w Polsce nastąpiła znaczna poprawa sytuacji na 
rynku pracy – wskaźniki zatrudnienia i bezrobocia świadczą, 
iż tak dobrej sytuacji nie było w ostatnich dwóch dekadach. 
Dr hab. Anna Matysiak w tekście O wpływie recesji gospodarczej 
na płodność (str. 27 „Gazety SGH”) odwołuje się do wyników 
badań porównawczych w Europie, dyskutowanych w grudniu 
2016 r. na seminarium KAE. Wskazują one, że ludzie reagują 
na pogorszenie się warunków ekonomicznych i opóźniają de-
cyzję o dziecku, przekładając ją na ‘lepsze czasy’. Najczęściej 
obserwuje się przyrost płodności po ustąpieniu recesji wywołany 
realizacją odroczonych planów prokreacyjnych.

Dane GUS o urodzeniach z lat 2013–2016 zdają się świadczyć 
o tym, iż mamy do czynienia z realizacją odłożonych planów 
prokreacyjnych. Zwiększyło się bowiem natężenie urodzeń przez 
kobiety w wieku 25–29 i 30–34 lata, a także nieznacznie wzrósł 
udział urodzeń drugiego dziecka w ogólnej liczbie urodzeń i zo-
stał zahamowany spadek udziału urodzeń trzeciego dziecka. Jest 
to zresztą zgodne z wynikami badań zespołu demografów ISiD 
dotyczących realizacji planów prokreacyjnych. Dane z dwóch 
kolejnych rund międzynarodowego badania „Generations and 
Gender Survey”, zrealizowanych na przełomie lat 2010/2011 
i 2014/2015, wskazują na to, iż stopień realizacji zamiaru uro-
dzenia dziecka w ciągu najbliższych 3 lat jest większy wśród 
rodziców jednego dziecka niż wśród osób bezdzietnych. Czy 
zmiany polityki rodzinnej i poprawa na rynku pracy przekonają 
osoby, które w drugiej rundzie badania deklarowały, że nie za-
mierzają mieć dzieci w ciągu najbliższych 3 lat? Tego nie wiemy, 
ale wiadomo, że odsetek osób, które trzeba do tego przekonywać, 
zwiększył się w porównaniu z pierwszą rundą. 

Reasumując, niewątpliwie splot zmian polityki rodzinnej oraz 
utrzymująca się dobra sytuacja na rynku pracy tworzy okolicz-
ności sprzyjające dla decyzji o dziecku, jednak efekt pronatali-
styczny w postaci rosnącej liczby urodzeń może być niewielki 
i dotyczyć jedynie kilku lat. Jako badaczka tych procesów upie-
ram się, iż zamiast sporów „czy już program działa”, potrzebne 
jest uważne monitorowanie zmian zachowań prokreacyjnych 
nie tylko na podstawie danych GUS. Demografowie będą więc 
kontynuować swe badania, by móc opisać te zachowania, odwo-
łując się zarówno do stopnia realizacji planów rodzicielskich jak 
i sytuacji rodziców na rynku pracy, czy możliwości połączenia 
pracy z opieką nad dziećmi. By więcej wiedzieć…
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