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Marlena Maląg

Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Szanowna Pani Minister,

analizując założenia, cele oraz planowane formy realizacji Rodzinnego Kapitału
Opiekuńczego, chcemy zwrócić uwagę autorów programu na trzy generalne kwestie. Według
nas powodują one, że RKO wydaje się być programem, który nie adresuje największych
wyzwań i trudności w rodzicielstwie współczesnych Polaków. Co za tym idzie, istnieje
ogromne ryzyko, że nie przyczyni się on do zmiany decyzji o posiadaniu większej rodziny
czy rodziny w ogóle.

1. Z licznych dostępnych badań i analiz jasno wynika, że z największymi trudnościami
związanymi z posiadaniem dzieci borykają się rodzice pierwszego dziecka. Mierzą się
oni z wyzwaniami związanymi z opieką nad dzieckiem - to właśnie rodzicom jednego
dziecka najtrudniej uzyskać miejsce w publicznych żłobkach. Kryteria samorządowe
preferują kolejne dzieci.

2. Badania pokazują również, że główne wskazywane przez rodziców jednego dziecka
bariery przed powiększeniem rodziny to względy ekonomiczne – Polacy mają
poczucie, że „nie stać ich” na to. Sytuacja finansowa jest główną przeszkodą w
podjęciu decyzji o kolejnym dziecku.

3. Dodatkowo kobiety mają obawy o możliwość satysfakcjonującego łączenia
aktywności zawodowej z macierzyństwem. Pogodzenie pracy z koniecznością
rozwiezienia dzieci po różnych placówkach, często odległych od miejsca pracy i
domu, jest bardzo dużym wyzwaniem. Mierzą się z tym wszyscy pracujący rodzice, a
szczególnie dotkliwie dotyka to tych, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny, a
lokalizacja żłobka nie daje prostych rozwiązań.

W związku z powyższym nowe programy wsparcia demograficznego powinny skupiać się na
niwelowaniu tych wyzwań i pokazaniu rodzicom, że posiadanie dzieci nie musi wiązać się z
tak wieloma trudnościami. Przytoczone poniżej dane jasno pokazują, że deklaracje co do
chęci posiadania dzieci osób bezdzietnych w stosunku do deklaracji osób posiadających już



jedno dziecko znacznie się różnią. Oznacza to, że wbrew wyobrażeniom, rzeczywistość
rodzicielska jest dla młodych rodziców ogromnym szokiem i rozczarowaniem. Dlatego
naszym zdaniem działania zaproponowane w projekcie ustawy o Rodzinnym Kapitale
Opiekuńczym powinny być nakierowane w głównej mierze na osoby, które zostają rodzicami
po raz pierwszy. Im lepiej o nich zadbamy i zostaną im dostarczone najlepsze możliwe
rozwiązania ułatwiające start w rodzicielstwo, tym większa szansa, że będą chcieli mieć
więcej dzieci.

Sugerujemy zatem, aby wsparcie finansowe z przeznaczeniem na opiekę nad dzieckiem w
wieku 12-36 miesięcy dotyczyły przede wszystkim pierwszego dziecka. To rodzice
jedynaków mają największą trudność ze znalezieniem opieki instytucjonalnej dla dziecka.
Większość samorządowych programów bezpłatnej opieki nad dziećmi dodatkowo punktuje
dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci posiadające rodzeństwo. Dlatego też otrzymanie
bezpłatnej opieki dla młodszego dziecka jest o wiele łatwiejsze, gdy jest to drugie i kolejne
dziecko. Dlatego też rodzice pierwszego dziecka realnie mają bardzo małe szanse na
uzyskanie miejsca w publicznej placówce opiekuńczej, co bezpośrednio przekłada się na
zwiększenie trudności finansowych (wynikających z konieczności opłaty prywatnej opieki)
lub konieczność rezygnacji z pracy zawodowej jednego z rodziców (najczęściej matki) i
uszczuplenie domowego budżetu o jedną pensję. Stanowi to tak duże wyzwanie dla rodzin,
że połowa z nich nie decyduje się na kolejne dziecko.

Dodatkowo wsparcie dla tych rodzin stanowić mogą dobrze skonstruowany program Maluch
+, który jednak powinien uwzględniać także wsparcie finansowe w zatrudnianiu niań.

Działania skierowane na zachęcenie do zakładania dużych rodzin (3+) wzmocnić można
ulepszając istniejące już programy takie jak Karta Dużej Rodziny, ulgi podatkowe, tak aby
stanowiły one realne odciążenie budżetu dużych rodzin.

Uzasadnienie wnoszonych uwag:

86% badanych kobiet i 76% mężczyzn, którzy nie posiadają dzieci deklarują chęć ich
posiadania. Pokazuje to, że młodzi Polacy chcą mieć dzieci, a ich idealna wizja rodziny to 2
(50%) lub troje dzieci (28%).
Deklaracje te są jednak dość brutalnie korygowane przez życie i doświadczenie
macierzyństwa.
Wśród kobiet, które posiadają 1 dziecko, zaledwie 44% deklaruje chęć kolejnego potomstwa.
Ten właśnie drastyczny co do deklaracji z czasu “przed posiadaniem dziecka” powinien
skupić największą uwagę przy planowaniu działań wspierających demografię.

Związek między poziomem wykształcenia a zamierzeniami prokreacyjnymi szczególnie
wyraźnie zaznacza się wśród kobiet mających dzieci. Respondentki z wyższym
wykształceniem mające co najmniej jedno dziecko wyraźnie częściej niż pozostałe jeszcze



planują potomstwo (28%) niż kobiety z niższym wykształceniem (średnie 16%, podstawowe
i zawodowe 12%).

Jako główną przyczynę nie decydowania się na drugie dziecko respondentki wskazują
dochody na osobę w rodzinie, jednak zależność ta dotyczy tylko respondentów, którzy już
mają dzieci. Ankietowane kobiety najczęściej w tym kontekście deklarowały, że nie stać ich
na posiadanie drugiego dziecka (21%) (badanie zostało przeprowadzone przez
wprowadzeniem programu 500+ na pierwsze dziecko).

Kolejną zmienną, szczególnie w przypadku kobiet, jest wsparcie ze strony najbliższego
otoczenia w codziennej opiece nad dzieckiem. Respondentki, które mogłyby liczyć na taką
pomoc, zdecydowanie częściej planują potomstwo. Szczególnie duże znaczenie ma w tym
kontekście zaangażowanie ich rodziców – kobiety, które mogłyby oczekiwać pomocy swoich
rodziców w codziennej opiece nad dzieckiem, planują potomstwo ponad czterokrotnie
częściej niż te, które na takie wsparcie nie mogłyby liczyć.

Jednocześnie przyglądając się deklaracjom matek, które posiadają dzieci, w kontekście ich
rozwoju zawodowego i chęci powrotu do pracy, aż 95% badanych przez nas respondentek
(Macierzyństwo a aktywność zawodowa. Raport z badania, Fundacja Rodzic w mieście,
2020) chciałoby wrócić do pracy po zakończonym urlopie rodzicielskim. Zdecydowana
większość z nich mierzy się jednak z trudnością w zorganizowaniu opieki nad dzieckiem.

Opieka nad dziećmi do lat 3 jest nadal słabo dostępna dla rodziców. Mimo podejmowanych
przez lata wysiłków w tworzeniu nowych miejsc opieki nadal jedynie co 8 dziecko ma dostęp
do formalnej opieki.

Warto przyjrzeć się również strukturze tej dostępnej opieki.   Zdecydowana większość
placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 to placówki prywatne – 76,0% ogólnej liczby
wszystkich placówek. Dysponowały one 52,8% ogólnej liczby miejsc i przebywało w nich
49,8% dzieci. (GUS 2018).
Jednak dostępność instytucjonalna nie zawsze oznacza dostępność realną. Spośród 372 tys.
osób, które nie korzystały z formalnych usług opiekuńczych, ale chciały i potrzebowały
takich form opieki nad dziećmi: 175 tys. osób (tj. 47,0%) jako przyczynę tej sytuacji podało
brak dostępności formalnych usług opiekuńczych, 72 tys. osób (tj. 19,4%) – zbyt wysoki
koszt oferowanych usług. Pozostała część – tzn. 125 tys. osób (tj. 33,6%) wskazało na inne
powody związane z oferowanymi usługami opiekuńczymi (w tym brak usług odpowiedniej
jakości lub rodzaju). (GUS “Praca a obowiązki rodzinne”)

Z przytoczonych powyżej danych CBOS oraz GUS wnioskować można, że kobiety z
wyższym wykształceniem, a co za tym idzie z lepiej opłacaną pracą mogą pozwolić sobie na
zapewnienie prywatnej opieki nad pierwszym dzieckiem, dlatego też wizja posiadania
kolejnego dziecka i trudności związane z opieką nad nim, wydają się być mniejsze.



Przytoczone badania:
Postawy prokreacyjne kobiet CBOS 2013.
Postawu prokreacyjne Polaków, CBOS 2010.
Praca a obowiązki rodzinne, GUS 2019
Macierzyństwo a aktywność zawodowa. Raport z badań, Fundacja Rodzic w mieście 2020.

Z wyrazami szacunku,

Karolina Bury
wiceprezeska zarządu

Fundacja Rodzic w mieście


