
  

  

 

 
 

 

Podsumowanie konferencji  

„Przestrzeń dialogu: czy to już koniec ubóstwa dzieci i młodzieży?”  

zorganizowanej przez Fundację Przestrzenie Dialogu oraz 

przedstawicielstwo Fundacji im. Róży Luksemburg, 

29 września 2016 r w Europejskim Centrum Solidarności. 

Konferencja odbyła się pod patronatem Roberta Biedronia,  

Prezydent Miasta Słupska. 

 

Organizatorzy: 

 

 

 



  

  

Tło konferencji: 

Zanim wiosną tego roku ruszył program Rodzina 500+, rząd deklarował, że zmieni on 

demograficzną sytuację Polski, powodując boom narodzin. Jednak już po kilku miesiącach 

od jego wdrożenia, najbardziej podkreślanym efektem jest podniesienie jakości życia 

rodzin. 

Ubóstwo dzieci i młodzieży przez lata było problemem w polskiej rzeczywistości. Akcje 

dzielenia się posiłkiem i wspierania najuboższych rodzin stały się niezmiennym 

elementem polskiej transformacji. Organizacje społeczne wskazywały, że na 

niedożywienie cierpi ponad 6 proc. ogółu uczniów szkół podstawowych, a niewłaściwie 

odżywia się dwa razy więcej. Wg. danych GUS w 2014 roku 10 proc. Dzieci i młodzieży do 

lat 18. cierpiało na skrajne ubóstwo, co trzecia młoda osoba zagrożona była skrajnym 

ubóstwem z czego większość mieszkała na wsi. 

- "Polska nie jest tak biednym krajem, aby dzieci były głodne" - mówiła z trybuny sejmowej 

posłanka lewicy Izabela Jaruga-Nowacka. Z kolei Jerzy Niesiołowski, poseł Platformy 

Obywatelskiej przekonywał, że bieda i głód polskich dzieci nie istnieją. Jego słynna 

wypowiedź o jedzeniu szczawiu i mirabelek, jako rozwiązaniu na ewentualne 

niedożywienie, stała się symbolem braku wrażliwości społecznej elit rządzących. 

Czy 3,6 miliona dzieci i młodzieży objętych programem Rodzina 500+ odczuwa realne 

wsparcie? Czy zwiększają się ich życiowe szanse na lepszy start w dorosłe życie? Jakie są 

największe wady programu? Jak oddziałuje on na inne sfery życia: rynek pracy, lokalną 

gospodarkę, życie wspólnot? Te pytania stanowiły punkt wyjścia do dyskusji. Założeniem 

było przedyskutować sytuację polskich dzieci i młodzieży biorąc za punkt odniesienia 

zmiany, które niesie sztandarowy, najdroższy w polskiej historii program socjalny Rodzina 

500+.  Do dyskusji w każdym z czterech paneli zaproszono więc zarówno ekspertów  

i ekspertki, osoby reprezentujące samorząd, politykę krajową i te bezpośrednio objęte 

oddziaływaniem programu 500+.  Wynikiem konferencji jest lista rekomendacji co do 

zmian i dalszej realizacji przebiegu programu dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Streszczenie poszczególnych części konferencji:  

Wstęp  

Konferencję otworzyły dr Joanna Gwiazdecka, dyrektorka Fundacji im. Róży Luksemburg 

w Polsce oraz Beata Maciejewska, członkini zarządu Fundacji Przestrzenie Dialogu. 

Przedstawiono gości poszczególnych paneli i krótko je scharakteryzowano. 

 

1. Panel I. Odzyskana godność? 

Motto: "Wreszcie będę miała godne życie, 

bo teraz mam 4,5 tysiąca miesięcznie z 

500+" - rekordzistka programu 500+ w 

jednym z miast Pomorza.  

Problematyka: Jak program 500+ 

wpłynął na poziom życia dzieci i 

młodzieży w rodzinach wielodzietnych 

 

Prelegenci i prelegentki:  

prof. dr hab. Ryszard Szarfenberg, 

wicedyrektor Instytutu Polityki 

Społecznej UW; 

Robert Biedroń, Prezydent Miasta 

Słupska; 

Agata Nosal-Ikonowicz, przewodnicząca 

Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej; 

Moderacja: dr Joanna Gwiazdecka, 

dyrektorka Fundacji im. R. Luksemburg 

w Polsce.  

 

 

Moderatorka dr Joanna Gwiazdecka 

wskazała na wstępie, że nie mamy jeszcze 

pełnych danych z realizacji programu 

500+. Sam fakt jego realizacji wywołał 

jednak ożywioną debatę w różnych  

środowiskach, również naukowych i 

politycznych. Na początek zapytała o 

rzecz elementarną: kto jest beneficjentem 

programu? Czy są to rodziny 

wielodzietne?  

Według Agaty Nosal-Ikonowicz 

beneficjentem programu jest świat pracy, 

który przez transformację ustrojową 

został upokorzony i zdegradowany. Został 

też opuszczony przez polityków. Świat 

pracy zmuszony do walki o przetrwanie, 

przestał się rozwijać i edukować. Zostały 

również podważone prawa socjalne, a na 

pierwszym miejscu prawa do opieki 

zdrowotnej. Strategia przetrwania polega 



  

  

na przetrwaniu z dnia na dzień. Z 

perspektywy świata pracy program 500 + 

jest pierwszym prawdziwym programem 

socjalnym. Pozytywnymi skutkami 

ubocznym wdrożenia programu jest 

wzrost płac i skrócenie czasu pracy.  

Prof. dr hab. Ryszard Szarfenberg 

podkreślił możliwość wyeliminowania 

ubóstwa dzieci przede wszystkim w 

rodzinach wielodzietnych 3+. Skorzystają 

na tym programie regiony, gdzie 

przeważa tradycyjny model rodziny, np. 

woj. podkarpackie. Najgorsze, co mogło 

by się stać, to zamknięcie programu 500 

+, który może także wpłynąć na 

stopniową zmianę modelu rodziny 2 +2 

na 2 + 3 i więcej.  

Prezydent Robert Biedroń wskazał, że 

program 500+ przywraca godności 

ludziom.  - „Ten program był bardzo 

potrzebny i jego skutki już dziś widzę w 

Słupsku. Np. wzrosła rejestracja nowych 

samochodów o 40%, rosną obroty 

handlowe. Wzrosła liczba dzieci 

wysyłanych na kolonie jednocześnie 

spadła liczba dzieci korzystających z 

świadczeń pomocy społecznej o 41%. 

Liczba posiłków wydawanych dla dzieci 

przez MOP spadała o 45 %. Dłużnicy 

zaczynają płacić za czynsz. Ten program 

działa i przynosi wymierne efekty.” – 

mówił.  

Kolejna część panelu dotyczył tego, na co 

są wydawane pieniądze z 500+, i czy 

sprawdzają się obawy krytyki.  

 

Prof. Szarfenberg wskazał, iż w wypadku 

ewidentnych patologii program 500 + 

przewiduje zamianę świadczeń 

pieniężnych na rzeczowe. Widać już 

dzisiaj, że elementem 500+ musi być 

program edukacji finansowej, gdyż 

pojawiają się nadwyżki, z którymi ludzie 

nie wiedzą, co zrobić. Generalnie jednak, 

wbrew obawom krytyki, rozdawanie 

pieniędzy (świadczenia pieniężne, a nie 

usługi) nie spowodowało katastrofy. 

Według Agaty Nosal-Ikonowicz obawy o 

zmarnowanie pieniędzy przez ludzi 

biednych wynikają z braku szacunku do 

tej grupy społecznej wpajany przez 

system liberalny, ale jest to grupa 

społeczna, która istnieje w związku z 

systemem. Żeby to wytłumaczyć gorszych 

uważa się za mniej zdolnych, zaradnych i 

spatologizowanych.  

 

 



  

  

Robert Biedroń stwierdził, iż badania 

prowadzone w Słupsku nie potwierdzają 

obaw związanych z najbiedniejszymi.  

Wręcz odwrotnie. Jego zdaniem więcej 

nieprawidłowości może być w klasie 

średniej, która nie potrzebuje tak bardzo 

świadczeń 500+ i w związku z tym może 

je wydawać niewłaściwie. Klasy średniej 

nie bada się tak szczegółowo, jak ubogich, 

a ona sama potrafi się przed nimi 

skutecznie bronić i ukrywać rzeczywiste 

cele. Zdaniem Roberta Biedronia zaletą 

programu 500 + jest jego prostota, która 

odróżnia go od dotychczasowych działań 

pomocowych. 

Na zakończenie panelu moderatorka dr. 

Joanna Gwiazdecka zapytała o opinię na 

temat programu obligacji 500+, który ma 

zachęcić do oszczędzania.  

Agata Nosal-Ikonowicz oceniła ją 

negatywnie. Wskazała, iż jedynym 

sposobem na niwelowanie różnic jest 

redystrybucja budżetowa.  

Prof. Szarfenberg wysnuł wniosek, iż 

pomysł obligacji świadczy o tym, że 

program jest dużym obciążeniem dla 

budżetu państwa. Jednak proponując 

wypuszczenie obligacji 500+ rządzący 

wpisują się w kontynuację myślenia 

neoliberalnego. Lepszym rozwiązaniem 

jest podwyższenie podatków do czego jest 

uzasadnienie społeczne. Rysuje się 

potrzeba porzucenia ideologii 

neoliberalnej, czyli polityki niskich 

podatków i wiary w wolny rynek pracy. 



  

  

 
 

2. Panel II. Lokalna gospodarka a 

500+ 

Motto: "W naszej miejscowości ze szwalni 

odeszło 200 kobiet" - wiceprezydent 

jednego ze średniej wielkości miast. 

Problematyka: Czy 500+ to więcej czy 

mniej pieniędzy w gospodarstwach 

domowych? Co zyskują dzieci i młodzież, 

gdy ich matka odchodzi z pracy? Jak w 

sposób pośredni mechanizmy dot. rynku 

pracy wpływają na sytuację młodych 

ludzi. 

Prelegenci i prelegentki:  

dr hab. Michał Myck, dyrektor Centrum 

Analiz Ekonomicznych; 

Jolanta Fierek, burmistrzyni Czerska; 

Anna Zaręba-Sumicka, dyrektorka 

gdańskiego Centrum Praw Kobiet 

Moderacja: Monika Chabior, działaczka 

społeczna 

 

Najważniejsze wnioski, jakie padły  

w dyskusji to:  

 

Michał Myck wskazał, że 500+ to 

największy program wsparcia z 

dotychczasowych. Obejmuje ponad 2,5 

miliona osób i jest o 140 % większy niż 

wszystkie dotychczasowe formy 

wsparcia. Powoduje to, że Polska 

awansuje do grupy państw 

ograniczających ubóstwo w sposób 

zdecydowany i konkretny. Badania 

prowadzone przez Centrum Analiz 

Ekonomicznych wskazują niespotykaną 

do tej pory efektywność programu 500+ 

zmniejszenia ubóstwa wśród dzieci i 

młodzieży. Efekt programu jest tym 

wyższy im więcej jest dzieci w rodzinie.   

 

Ważnym problem w tej chwili jest 

utrzymanie programu – sfinansowanie go 

z progresji podatków – bo jeśli się 

rozsypie, to nastąpi poważny kryzys 

zaufania społecznego. Wskazał, iż 

program 500+ powinien być uzupełniony 

systemem sprawnej i realizowanej na 

wysokim poziomie opieki nad dziećmi 



  

  

oraz programem wspierania 

zatrudniania rodziców ze środowisk 

bezrobotnych.  

Jolanta Fierek podkreśliła, że 

samorządowcy także odczuwają wpływ 

programu 500 +. Bo nawet jeśli ktoś nie 

zgadza się z ideą, to w praktyce program 

ten zasila lokalną gospodarkę w sposób 

bezpośredni.  Wskazała, że w Czersku na 

ten program przeznacza się 14 milionów 

złotych, a z tej sumy sporo wraca do 

miasta. Jednocześnie wskazała, iż jej 

samorząd nie osiadł na laurach. MOPS 

wdraża nowy system zatrudniania 

wieloletnich bezrobotnych na parę 

godzin, raz w tygodniu, by stopniowo ich 

przystosować i przyzwyczajać do pracy. 

 

Anna Zaręba-Sumicka z kolei 

podkreśliła, iż współpracuje ze 

specyficznym środowiskiem kobiet 

samotnych, które doświadczyły przemocy 

i które właśnie dlatego mają dystans do 

programu 500+. Nie zakładają, że jest to 

wsparcie na dłużej, czy na zawsze. W 

większym stopniu liczą na siebie, niż 

przeciętny bezrobotny. 

   



  

  

 

3. Panel III. Szanse życiowe młodych 

Motto: "W mojej klasie tylko trzy osoby 

mogą się spokojnie uczyć, reszta cały czas 

się zastanawia jak pomóc rodzicom. Po 

lekcjach śpieszą się do pracy, albo 

opiekują chorymi rodzicami, dźwigają ich 

problemy. Choćbyśmy mieli najgorszą 

szkołę, nie będziemy narzekać, bo chcemy 

mieć święty spokój. Mamy na głowie 

ważniejsze rzeczy niż nauka" - wypowiedź 

uczennicy szkoły średniej. 

Problematyka: Czy młodzi ludzie 

odczuwają zmiany? Czy zwiększyły się 

ich szanse życiowe? Czy 500+ wpłynie na 

edukacyjne szanse życiowe młodych? 

Prelegenci i prelegentki: 

Grzegorz Ilnicki, prawnik, działacz 

Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej; 

Agnieszka Dobosz, działaczka 

młodzieżowa, odpowiedzialna za 

strategię młodzieżową Miasta Słupska; 

Beata Szadziul, pełnomocnik Prezydenta 

Gdyni ds. rodziny; 

Dorota Zawadzka, doradczyni Rzecznika 

Praw Dziecka, psycholog, "superniania".  

Moderacja: Joanna Warecha, 

dziennikarka telewizyjna, członkini 

Światowego Stowarzyszenia Kobiet w 

Mediach 

 

Moderatorka: Kiedy się zaczyna 

wykluczenie z powodu biedy? Czy młodzi 

ludzie czują już działanie 500+? 

Dorota Zawadzka: Wykluczenie zaczyna 

się już w szkole. W wieku 12+ młodzi 

ludzie odczuwają wstyd z powodu biedy. 

Apogeum wykluczenia zaczyna się w 

wieku 15+ - kiedy nastolatki zwracają 

uwagę na rzeczy ładne i chwalą się nimi. 

Nastolatki uważają, że pieniądze z 

programu 500+ są dla nich i skarżą się, że 

nie są wydawane na ich potrzeby, bo wg. 

rodziców zawsze są ważniejsze potrzeby 

najczęściej związane z młodszym 

rodzeństwem. Tymczasem młodzi ludzie 

nie chcę się z nikim dzielić.  

Agnieszka Dobosz potwierdziła, że młodzi 

ludzie uważają, że 500 + powinno być 

przeznaczone na ich potrzeby, 

niekoniecznie jako kieszonkowe, ale na 

przykład na cele szkolne – dodatkowe 

kursy językowe etc. Wskazała, że 

młodzież z biednych rodzin szybko 

zaczynają pracować, żeby pomóc 

rodzicom, co rodzi ich frustrację. 



  

  

 

Beata Szadziul zwróciła uwagę na 

pojawienie się nowego problemu 

związanego z 500+: młodzi ludzie 

zaczynają planować wcześniej niż 

dotychczas założenie rodziny i urodzenie 

dziecka, ponieważ mają wsparcie 

finansowe.  Podkreśliła jednak, że wiedza 

o skutkach programu opiera się 

wyłącznie na rodzinach korzystających 

wcześniej z pomocy społecznej, a to nie 

wszyscy beneficjenci programu. 

Grzegorz Ilnicki w swojej wypowiedzi 

podkreślił, że mamy pewne narzędzia i 

dane pozwalające na ocenę 500+. Wiemy 

już na przykład, że 900 tyś. dzieci 

wydobyło się z biedy. To największa 

liczba w Europie.  – „Ja jestem 

zwolennikiem projektu – podkreślał - po 

pierwsze dlatego, że jest on konkretnym 

programem prospołecznym, po drugie jest 

to pierwszy od 8 lat ogromny transfer 

pieniędzy kierowany do społeczeństwa. 

Nie tylko do potrzebujących, ale do 

wszystkich!” 

Beata Szadziul i Dorota Zawadzka 

wskazały, że wielkim problemem jest 

zachęcenie beneficjentów 500+ do pracy, 

uniezależnienie się w ten sposób od 

partnera czy warunków zewnętrznych. 

Taka decyzja podjęcia samodzielności 

finansowej jest kluczowa, bo konstruuje 

ona lepszą przyszłość dzisiejszych 

beneficjentów programu. Praca, 

aktywność zawodowa rodziców musi być 

także wzorcem dla dzieci. Prawdziwym 

sposobem na wychodzenie z biedy jest 

wizja siebie jako osoby robiącej to, co lubi 

i zarabiającej. Atrakcyjny zawód plus 

500+ to jest właściwa postawa dla 

młodych. 

Kolejna część panelu skupiła się na jego 

trwałości.  

Beata Szadziul: Program musi być 

kontynuowany, bo to jest inwestycja w 

rodzinę, pod warunkiem, że nie 

ograniczymy innych programów 

pomocowych. Stabilny system wsparcia 

daje poczucie bezpieczeństwa, które jest 

niezbędne do rozwoju rodziny. Za 

koniecznością kontynuacji programu 

500+ przemawia także to, że mamy ciągle 

nierozwiązany problem z mieszkaniami, 

nie mamy elastycznego systemu pracy. 

 

 

Dorota Zawadzka stwierdziła, że przed 

najbliższymi wyborami do Sejmu 

dowiemy się, czy program będzie 

kontynuowany. – „Sądzę jednak że 

będzie, ponieważ wycofanie się z jego 

kontynuacji byłoby politycznym 

samobójstwem. – stwierdziła. - Dlatego 

lepiej się zastanowić, co zrobić żeby go 

poprawić.” Po pierwsze  – powinien być 

bardziej sprawiedliwy, po drugie  nie  

powinien zabierać jako program 

sztandarowy funduszy innym 

programom pomocowym. – „Powinniśmy 



  

  

budować poczucie obowiązku łożenia na 

biednych przez bogatych na różnych 

polach: wsparcia finansowego, edukacji, 

organizacji” – konkludowała.  

 

Grzegorz Ilnicki wskazał, iż bieda w 

Polsce była pogłębiana i utrwalana na 

różnorodnych płaszczyznach np.: 

edukacji, komunikacji – likwidacji tanich 

połączeń.  Wskazał, że Program 500+ już 

spełnił swoje zadania. – „Teraz trzeba 

realizować kolejne pomysły – mówił -  np. 

obowiązkowe podniesienie 

wynagrodzenia w wypadku umów zleceń 

o pracę o 30%. To nic nie kosztuje, trzeba 

tylko woli politycznej której nie ma.” Jego 

zdaniem program 500+ wywołał dyskusję 

o podziale społecznym na wykluczonych i 

sytych, o potrzebie zmiany Polski. 

Wskazał na potrzebę zmiany języka 

debaty -  mówienie o biedzie niż o 

ludziach biednych, żeby nie pogłębiać 

wykluczenia jednostek, a także na 

konieczność zreformowania sądó4. w 

Polsce, które orzekają o biedzie i 

eksmisjach.  

Wybrane głosy publiczność:  

- program 500 + nie przekona osób 

wykształconych, samodzielnych i do 

urodzenia dziecka; 

- należy zlikwidować PUP-y, gdyż ich 

pracownicy nie są zainteresowani 

likwidacją bezrobocia ze względu na 

własny interes; zadania PUPów trzeba 

przekazać wyłonionym w konkursie 

organizacjom, agencjom etc. 

 

 

 



  

  

 

Panel podsumowujący. Wypracowanie 

rekomendacji dotyczących dalszej 

realizacji programu 500+ 

Motto: "Sama wychowuję nastoletniego 

syna. Były mąż nie płaci mi alimentów, 

500+ mi się nie należy. W drugiej rodzinie 

były mąż ma dwójkę dzieci i dostaje na 

nie środki" - nauczycielka wychowania 

początkowego w Warszawie 

Problematyka: Luki w Ustawie o 500+, 

"lepsze i gorsze" dzieci, wypracowanie 

rekomendacji na przyszłość 

Prelegenci i prelegentki:  

Elżbieta Jachlewska, przewodnicząca 

Inicjatywy Feministycznej;  

Jolanta Kwiatkowska, przewodnicząca 

rady gminy Stegna i sekretarz Krynicy 

Morskiej;  

Ewa Lieder, posłanka Nowoczesnej, 

zainicjowała w sejmie działania na rzecz 

problemu ściągalności alimentów;  

Moderacja: Beata Maciejewska, członkini 

zarządu Fundacji Przestrzenie Dialogu. 

Wnioski: program 500+ jest pozytywnym 

przykładem polityki społecznej. 

 

Na początku moderatorka przywołała 

kilka najważniejszych wątków z 

poprzednich paneli.   

 

- zajmujemy się tylko biednymi i 

martwimy się, czy wydają dobrze 

pieniądze z programu 500+, tymczasem z 

programu korzystają wszyscy – również 

bogaci – ale to nie jest przedmiotem 

naszych rozważań. Dlaczego? Czy jest to 

kwestia braku zaufania do osób biednych, 

którym nie przyznajemy prawa do 

wolności wyboru?  

- kolejny problem to wykluczenie z 

programu rodzin z 1 dzieckiem i dzieci z 

domu dziecka 

 

Podstawowym tematem panelu było 

pytanie: Co trzeba zmienić w 500+? 

Jolanta Kwiatkowska podkreśliła 

pozytywy programu: wymuszanie zmiany 

rynku pracy – podwyżki najniższych 

stawek, wywołanie dyskusji na tent 

temat. Jednocześnie jej zdaniem można 



  

  

zaobserwować stygmatyzację 

beneficjentów jako kasty przejadaczy. 

Rekomendowałaby by więc wspomóc 

najbiedniejszych edukacyjnie i kulturowo 

(uczestnictwo w wydarzeniach 

kulturalnych za darmo) oraz wprowadzić 

programy aktywacyjne i edukacyjne dla 

młodych matek, które rezygnują z ambicji 

zawodowych i rozwoju na rzecz urodzenia 

dziecka. 

 

Elżbieta Jachlewska dokładnie 

wypunktowała najważniejsze błędy 

programu: wykluczenie z niego rodziców 

samotnie wychowujących dzieci (a nie jest 

to patologia), wykluczenie z programu 

dzieci z domu dziecka i rodzin 

zastępczych.  Wskazała, iż potrzebna jest 

otwarta debata.  – „Nie wolno oddawać 

inicjatywy do dyskusji na ten temat 

wyłącznie środowisku PiS – mówiła. - 

Postuluję też wprowadzenie nadzoru nad 

wydawaniem pieniędzy z 500+”.  

W podobnym tonie wypowiadała się 

posłanka Nowoczesnej Ewa Lider. 

Odniosła się do faktu, iż rodzice 300 

tysięcy dzieci w Polsce, którzy do tej pory 

uzyskiwali środki z funduszu 

alimentacyjnego i jednocześnie mieli 

minimalną pensję krajową, po 

wprowadzeniu programu 500 + nie będą 

mogli już skorzystać z funduszu. 

Wskazała też na młodych dorosłych – 

osoby uczące się po 18 roku życia, które 

już nie otrzymują środków z programu. 

 



  

  

  

 

Konspekt wystąpienia Agaty Nosal-Ikonowicz 

1. Świat pracy 

Beneficjentem programu 500+ jest przede wszystkim świat pracy. W wyniku transformacji 

ustrojowej prywatyzacji, wycofania się państwa z funkcji opiekuńczych sytuacja polskiego 

świata pracy uległa dramatycznemu pogorszeniu. Obniżył się też prestiż, zwłaszcza ludzi 

wykonujących nisko płatne prace. Niski status materialny skutkował też obniżeniem 

prestiżu rodzin pracowniczych, które jak to wówczas mówiono nie poradziły sobie na 

rynku. Systematycznie zwiększał się poziom ubóstwa i zmniejszały dochody. Państwo nie 

było zainteresowane obywatelami gorszej kategorii, czyli pracownikami, nowym 

ulubionym podmiotem społecznym dla wszelkiej władzy stali się przedsiębiorcy i klasa 

posiadająca. Stąd prawa socjalne - prawa słabszych, były prawami drugiej kategorii. 500 

+ to pierwszy poważny transfer socjalny. To moment, w którym po raz pierwszy 

zrealizowano prawo do dochodu, formalnie wobec dzieci, ale faktycznie wobec 

pracowniczych rodzin. Program 500 + wobec niezamożnych rodzin faktycznie realizuje ich 

prawa socjalne, mimo że w zamyśle rządzących świadczenie to zostało wprowadzone z 

innego powodu.  

2. Przywrócone prawa socjalne 

Zlikwidowanie praw socjalnych sprawiło, że duża część społeczeństwa ograniczyła swoją 

aktywność do realizowania minimalnej strategii przetrwania. Człowiek, który nie może 

zaspokoić swoich elementarnych potrzeb bytowych nie może realizować swojego ludzkiego  

potencjału, rozwijać się i brać udziału w normalnym życiu społecznym.  Obniżyły się 

ludzkie aspiracje.  Szczególnie dotkliwe było odebranie prawa do zdrowia na co składały 

się pogarszające się warunki mieszkaniowe, coraz niższe dochody bądź brak stałych 

dochodów, zmniejszony dostęp do usług zdrowotnych. Zadłużenie, presja finansowa i 

ekonomiczna doprowadzały do kryzysu psychicznego, depresji, wyuczonej bezradności, a z 

czasem zaburzeń somatycznych. Wzrosła liczba samobójstw z przyczyn ekonomicznych. W 

skrajnym przypadku przykładem strategii przetrwania jest zachowanie osób bezdomnych 

żyjących od posiłku do posiłku i od noclegu do noclegu. Na wyższym poziomie to 

nieustająca walka o zapłacenie rachunków i zapewnienie rodzinie minimalnych 

warunków egzystencji. Adresatem programy 500 + są rodziny z dziećmi. W wypadku 

rodzin z jednym dzieckiem spełniających kryteria ekonomiczne do uzyskania 500 + to 

świadczenie jest odpowiednikiem minimalnego dochodu gwarantowanego wypłacanego 

dzieciom. W wypadku rodzin z dwojgiem i więcej dzieci to rodzaj dochodu obywatelskiego, 



  

  

wypłacanego w tym wypadku tylko i wyłącznie z racji tego, że beneficjent jest obywatelem- 

dzieckiem.  

3. Dzieci z biednych rodzin, kobiety wykonujący nisko płatne prace, młodzi 

prekariusze 

Polska jest krajem, w którym dotychczas najuboższe były dzieci. W oczywisty sposób ich 

sytuacja poprawiła się. Najbardziej skorzystały niezamożne dzieci, ponieważ to one 

ponosiły największe konsekwencje braku godnych świadczeń socjalnych. 

Znacząco też poprawiła się sytuacja kobiet na rynku pracy, gdyż dodatkowy dochód 

pozwala im teraz na niepodejmowanie prac, które umożliwiają jedynie wolniejsze 

zadłużania się . Mogą one też krócej pracować i dzięki temu aktywniej zajmować się 

wychowaniem dzieci i brać udział w życiu szkolnym bez narażania się na dodatkowe 

upokorzenia.  

Program ten w szczególny sposób poprawia sytuacje młodego pokolenia bo to zwykle ludzi 

młodzi mają dzieci i kłopoty z ich utrzymaniem . Jednocześnie właśnie młodzi najczęściej 

podejmują prace na warunkach prekaryjnych, często bez jakichkolwiek uprawnień 

pracowniczych. 500 + ułatwia skuteczne domaganie się umów o pracę i przestrzegania 

kodeksu pracy, bo dotychczasowe umowy cywilno- prawne zawierane były pod przymusem 

ekonomicznym i nie miały w sobie nic z dobrowolności. W tym sensie zasiłki na dzieci 

zastępują nie istniejący już praktycznie system zasiłków dla bezrobotnych. Jest to 

największy od początku transformacji transfer socjalny, który w istotny sposób podniósł 

poziom życia niezamożnej i zapracowanej części społeczeństwa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

Konspekt wystąpienia prof. dr hab. Ryszarda Szarfenberga 

 

1. Kto właściwie jest beneficjentem programu 500+? Co to jest rodzina wielodzietna (2+ 

więcej jak 2?) i jak ona w Polsce funkcjonuje? Czy rzeczywiście największymi 

beneficjentami tego programu są dzieci z rodzin wielodzietnych? Jest wiele różnych 

stereotypów odnośnie rodzin wielodzietnych, stąd to pytanie. Ponadto zastanowienie budzi 

ostatni pomysł rządu, to np. wypuszczenie obligacji 500+, który z pewnością jest 

skierowany raczej do osób zamożniejszych, które mogą odkładać pieniądze, co jak mi się 

wydaje nie dotyczy rodzin wielodzietnych. 

Zagadnienie beneficjenta programu 500+ zostanie przedstawione poprzez analizę 

architektury świadczenia wychowawczego (500+). Ze względu na konstrukcję 

największym beneficjentem programu będą wszystkie rodziny wielodzietne. Im więcej 

dzieci, trym bardziej skorzysta na tym świadczeniu rodzina. Ubóstwo rodzin 

wielodzietnych było dotąd w Polsce większe niż w innych krajach i większe niż w rodzinach 

monoparentalnych. Model rodziny wielodzietnej jest bardziej popularny w tradycyjnych 

społecznościach, w tym na wsi, można stwierdzić, że najbardziej skorzystają te 

województwa i te społeczności, w których jest większa dzietność. 

Definicja rodziny wielodzietnej jest zawarta w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Są to 

rodziny, które mają na utrzymaniu 3 i więcej dzieci. Przy czym 500+ nie obejmuje 

wszystkich dzieci w takich rodzinach, gdyż bierze się pod uwagę, też młode osoby dorosłem 

do ukończenia 25. roku życia, jeżeli się uczą. Zbliżona definicja jest w ustawie o 

świadczeniach rodzinnych.  

Sytuacja rodzin wielodzietnych w Polsce została niedawno przedstawiona w raporcie: 

"Wielodzietni w Polsce. Raport 2016". Zwrócono tam uwagę na następujące fakty 

1) Blisko 3,5 mln Polaków żyje w rodzinach wielodzietnych (ponad 1,2 mln rodziców i 

ponad 2 mln dzieci). Co czwarte polskie dziecko wychowuje się w rodzinie 

wielodzietnej.  (W tym znaczeniu jest to najliczniejsza grupa mniejszościowa ze 

względu na stan rodzinny.) 

2) Liczba rodzin 3+ cały czas spada (o blisko 400 tysięcy od 2002 roku). Obecnie 36% 

wielodzietnych uzależnia decyzję o kolejnym dziecku od poprawy sytuacji finansowej i 

28% od poprawy sytuacji mieszkaniowej. Daje to potencjalnie ok. 200 tys. dzieci, które 

mogą urodzić się w związku z programem 500+ w rodzinach 3+. 

3) Jedną z barier dzietności w rodzinach 3+ są negatywne reakcje otoczenia na pojawienie 

się kolejnego dziecka w rodzinie. Najczęściej ze strony rodziców i teściów 52%, sąsiadów 

46%, lekarzy, pielęgniarek, położnych 44%. 



  

  

4) Niestety również stosunek społeczeństwa do rodzin 3+ jest częściej negatywny lub 

obojętny 65% niż pozytywny 35%, a ton medialnych doniesień na temat wprowadzania 

programu 500+ zdaje się pogłębiać niechęć do tej grupy. 

5) Mimo tak niesprzyjającego klimatu społecznego wielodzietni są generalnie zadowoleni 

ze swojego życia (78%), głównie z rodziny i  miłości, którą ją łączy (93%), relacji z 

innymi (przyjaciółmi i znajomymi) (70%), oraz swojego rozwoju osobistego (60%). 

Propozycja, aby rodziny mogły wybierać między świadczeniem w gotówce a świadczeniem 

w obligacjach nie została jak dotąd wprowadzona w życie. Można ją interpretować, jako 

przejaw poszukiwania oszczędności. Obligacje nie są wydatkami państwa, są to rządowe 

papiery wartościowe. Rząd sprzedaje te papiery na rynku finansowym. W tym przypadku 

transakcja nie polegałaby na tym, że inwestor kupuje obligację, ale na tym, że otrzymuje 

ją w zamian za rezygnację z gotówki. Dla uboższych rodzin takie rozwiązanie raczej nie 

jest korzystne ze względu na to, że mają wiele niezaspokojonych potrzeb bieżących, jednak 

dla rodzin zamożnych może być to atrakcyjna oferta.  

2.  Na co głównie wydawane są pieniądze z 500+? Pojawiły się liczne komentarze na ten 

temat. Wiele jest bardzo krytycznych. Na ile są one wydawane na dzieci, tak by one 

rzeczywiście z tego korzystały? 

W całym 2016 ma być rozdysponowane 17 miliardów złotych. Środki te mogą zostać 

wydane od razu lub też odłożone na przyszłe wydatki. Prawdopodobieństwo, że część 

rodzin nie będzie od razu wydawała tych środków związane jest z tym, że otrzymają je 

również rodziny zamożne. Wydaje się jednak, że większość z tych środków zostanie 

wydana. Trzeba też wziąć pod uwagę, że gotówka z 500+ może być przeznaczana na spłatę 

długów, a więc również nie na zakup konkretnych usług i towarów.   

Odróżnienie wydatków na wychowanie dzieci od innych wydatków jest trudne szczególne, 

gdy chodzi o dobra i usługi, które nie służą zaspokojeniu potrzeb dzieci, ale całego 

gospodarstwa domowego, np. remont mieszkania, wymiana mebli, nowy sprzęt AGD, 

samochód. Można jednak przewidywać, że w większości środków 17 miliardów zostaną 

wydane na dobra i usługi bezpośrednio zaspokajające potrzeby dzieci młodszych i 

starszych. Takie są wyniki badań na temat świadczeń znaczonych, czyli takich, o których 

wiadomo na co mają być przeznaczone. 

Przypuszczenia, że wzrosną wydatki rodzin na alkohol czy inne używki trudne są do 

weryfikacji. Z badań w innych krajach wynika, że niekiedy wydatki na używki spadały 

wraz ze wzrostem dochodów rodzin. 

Ustawodawca przewidział kontrolę wydatkowania świadczenia wychowawczego 500+ i 

przy stwierdzeniu, że środki te są marnotrawione mogą być one zamienione na pomoc 

rzeczową. Ze względu na to, że rodziny zamożniejsze są bardziej narażone na 

marnotrawienie środków z 500+ to one powinny być kontrolowane ze szczególną uwagą. 

W praktyce kontrola ma miejsce przede wszystkim w rodzinach najuboższych, które 

korzystają z pomocy społecznej. 

3. Program 500+: przywracanie godności czy rozdawnictwo i rozleniwianie społeczeństwa. 

Jakie są postawy wywołane tym programem wśród rodziców (uczenie się zarządzania 

pieniędzmi, bierność zawodowa kobiet, niechęć do podejmowania zatrudnienia)? Co ten 

program tak naprawdę daje dzieciom, prócz tego, że ma ich być więcej? 

Godność jest ogólnym pojęcie, które może być różnie rozumiane. Ma ono ważne miejsce w 

koncepcji praw człowieka, które wywodzone są z przyrodzonej każdemu człowiekowi 

godności. Do praw człowieka zalicza się prawa osobiste, polityczne, ekonomiczne, socjalne 



  

  

i kulturalne. W doktrynie praw człowieka ONZ są one integralne, i nie należy traktować 

którychś z nich za ważniejsze, a innych za mniej ważne.  

W kontekście sytuacji materialnej mówi się o godnych warunkach życia, o godnej płacy czy 

godnym wynagrodzeniu etc. Takie ujęcie zakłada, że ludzie mogą żyć w niegodnych 

warunkach i mieć niegodne płace. W kontekście świadczenia wychowawczego, szczególnie 

w przypadku rodzin wielodzietnych, nastąpi zasadnicza poprawa warunków życia ze 

względu na wzrost dochodu. Możliwe więc, że dla ogromnej większości tych rodzin poziom 

życia podniesie się znacząco zbliżając się lub przekraczając poziom uznawany za godny.  

Przedstawiciele rządu interpretują program 500+ jako element polityki rodzinnej, a nie 

socjalnej. Ta druga jest przez nich rozumiana jako skierowana wyłącznie do 

najbiedniejszych. Świadczenie dla wszystkich rodzin może sprzyjać destygmatyzacji, ale 

nie dotyczy to świadczeń rodzinnych, które nadal są dla rodzin uboższych. Świadczenie 

wychowawcze zostało wyodrębnione i ma status niezależny, czemu zresztą sprzyja 

postrzeganie go przez pryzmat hasła „program 500+”. Możliwe, że świadczenie to będzie 

jednak oddziaływało pośrednio na inne świadczenia rodzinne osłabiając stereotypy. Nie 

były one zresztą tak silne, jak to jest w przypadku świadczeń z pomocy społecznej, które 

są dla osób czy rodzin najuboższych. Przy obecnej konstrukcji 500+ rodziny uboższe nadal 

otrzymują świadczenia rodzinne i z pomocy społecznej. Jeżeli 500+ zostanie skojarzone 

przede wszystkim z rodzinami wielodzietnymi, to destygmatyzacja może być osłabiona 

negatywnymi stereotypami rodzin wielodzietnych. 

Z jednej strony mamy przywracanie godności w sferze materialnej przy niejednoznacznym 

wpływie na poszanowanie godności świadczeniobiorców w społeczeństwie. 

Wpływ większych dodatkowych dochodów na gospodarowanie budżetem będzie zapewne 

pozytywny głównie w tych rodzinach, które miały budżety zbyt małe i zadłużały się. Dla 

wielu innych rodzin środków mogło starczać od pierwszego do pierwszego, a więc 

dodatkowe dochody pozwolą na inwestycje i oszczędności. Otwiera to przestrzeń dla 

oferowania rodzinom edukacji finansowej. 

Z przewidywań wynika, że około 240 tys. kobiet w rodzinach pełnych z 1 lub dwójką dzieci 

może zrezygnować z pracy i zająć się domem i dziećmi. Jest to około 5% matek z rodzin 

korzystających z 500+. Interpretacja tego zjawiska nie jest jednoznaczna. Preferencje 

kobiet jeżeli chodzi o wybór między pracą i rodziną może być zróżnicowane. Więcej czasu 

z dziećmi i oszczędności na wydatkach na opiekę pozadomową mogą podnieść dobrobyt 

rodzin i dzieci. Dzieci młodsze mogą potrzebować więcej kontaktu z rodzicami, co może być 

trudne przy absorbującej pracy. Możliwe też, że zatrudniający zaczną oferować więcej 

możliwości pracy na część etatu. W Polsce jest to rozwiązania rzadko stosowane, 

prawdopodobnie zastępują je umowy cywilnoprawne. 

Dzieci żyjące w rodzinach z mniejszym poziomem stresu ekonomicznego, z bardziej 

intensywnym kontaktem z matką mogą na tym korzystać. 

 

 4. Projekty socjalne innych partii politycznych (Nowoczesna, PO) koncentrują się na 

poprawce dotyczącej osób bogatych, które nie powinny z tego program korzystać. Nie 

powinny? Program 500+ jest chyba jedynym programem, który nie dzieli społeczeństwa. 

W pomocy dla rodzin biednych stosowane są kryteria ubóstwa, np. dochód niższy niż 

określona granica oznacza, że rodzina żyje w ubóstwie, co uzasadnia pomoc dla niej. W 

Polsce od połowy lat 90. stosowane są kryteria dochodowe w świadczeniach rodzinnych, a 

w całym tym okresie dotyczyły one świadczeń z pomocy społecznej. W 2003 r. 



  

  

skoordynowano ze sobą oba te systemy poprzez koncepcję progu wsparcia rodziny i progu 

interwencji socjalnej. Świadczenia rodzinne nie wymagają rodzinnego wywiadu 

środowiskowe, nie są też związane z warunkami współpracy z pracownikiem socjalnym. 

Pierwszym wyłomem było wprowadzenie jednorazowego dodatku z tytułu urodzenia 

dziecka, który był początkowo dla wszystkich kobiet. Dopiero później wprowadzono 

kryterium dochodowe, ale w odróżnieniu od pozostałych jest to kryterium zamożności, 

które wyznacza grupę najzamożniejszych, która zostaje wyłączona. Wielkość tej grupy 

zależy od ustalenia wysokości kryterium, ale może być ona stosunkowo niewielka. Stąd 

też oszczędności związane z jej odcięciem są relatywnie małe w stosunku do wydatków na 

cały program. W programie 500+ jest stosowane w ograniczonym stopniu kryterium 

dochodowe na pierwsze dziecko (800/1200 złjest ono wyższe niż wszystkie stosowane dotąd 

dla świadczeń rodzinnych, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i z pomocy 

społecznej). Wprowadzenie drugiego kryterium skomplikowałoby konstrukcję świadczenia 

i możliwe, że zwiększyłoby nieco koszty administracyjne. 

Świadczenie 500+ nie dzieli więc rodzin wielodzietnych na biedne i niebiedne, ale dzieli 

rodziny na małodzietne i wielodzietne, te pierwsze korzystają mniej ze względu na 

kryterium na pierwsze dziecko. Poza tym istnieje potencjał dzielący na rodziny bez dzieci 

(w tym te z dziećmi w wieku dorosłym) i z jednym dzieckiem oraz rodziny z dziećmi 2+. 

Można więc oczekiwać negatywnych reakcji tych, którzy nie korzystają lub korzystają 

mniej na tym rozwiązaniu wobec tych, którzy korzystają najbardziej. A do tych ostatnich 

należą rodziny z 4+, które mogą być stygmatyzowane nie z powodu ubóstwa, ale dużej 

liczby dzieci. Ten model rodziny jest obecnie mniejszościowy z wielu względów, m.in. 

wzrostu wykształcenia i aspiracji zawodowych kobiet, zwiększenia kosztów wychowania i 

edukacji dzieci 

 

Joanna Warecha – moderatorka panelu o szansach młodych pisze, dlaczego nasza 

konferencja była dla niej ważna.

Konferencja w Europejskim Centrum 

Solidarności w Gdańsku była dla mnie z kilku 

powodów ważna i wielowymiarowa.  

Pierwszy wymiar – zobowiązujący. Związany z 

miejscem konferencji, współczesnym 

pomnikiem i… samym słowem Solidarność. 

Solidarność z ubóstwem w Polsce- szczególnie 

tym dotyczącym dzieci i młodzieży- nie powinna być tylko hasłem, ale przede wszystkim 

aktywnym działaniem. Dlatego cieszę, się, że miałam ten przywilej – uczestniczenia i 

moderowania panelu dotyczącego ubóstwa dzieci i młodzieży i szukania odpowiedzi, czy to 

już koniec, czy może początek końca ubóstwa? Szczególnie, że pochodzę ze środowiska 

postpeegerowskiego, które ubóstwem naznaczone jest niemal od początku transformacji w 

Polsce.  

Drugi ekspercki - spotkanie teoretyków i praktyków w jednym miejscu i próba rzetelnej 

oceny pierwszych miesięcy funkcjonowania programu 500+.  Opartej na wynikach badań 

socjologicznych i kilkumiesięcznych, praktycznych doświadczeniach z realizacji programu 



  

  

w małych gminach, większych miastach i dużych aglomeracjach. Co więcej- zgoda, że jest 

to dobry program, pierwszy na taką skalę po 89 roku, i który dotyczy wszystkich rodzin w 

Polsce. Bez podziału na lepszych na gorszych.  

 

Wielu ekspertów podkreślało, że ważnym konsekwencją programu 500+, może być 

wzmocnienie rynku pracy pracownika.   

Dlatego zgadzam się z Jolantą Nosal-Ikonowicz i Piotrem Ikonowiczem z Kancelarii 

Sprawiedliwości Społecznej, którzy w swoich wypowiedziach wielokrotnie podkreślali, ze 

program 500+ przywraca ludziom godność. Mam nadzieje, że ten program nie będzie 

doraźny, że nie potrwa rok może dwa i z różnych powodów zostanie zawieszony. Zgadzam 

się z postulatami, rekomendacjami wypracowanymi podczas konferencji- szczególnie z 

tym, że program 500+ powinien być realizowany już na pierwsze dziecko. Szczególnie 

kiedy dotyczy to rodzica samodzielnie wychowującego jedno dziecko. 

 

Trzeci – wymiar dialogu. W Polsce bieda była często pomijana, nie były przepracowywane 

w rozmowie, a więc rzadko dostrzegalne były też w narracji politycznej i społecznej. 

Najczęściej pojawiały się jako hasła przedwyborcze a… powyborczo były odsuwane na plan 

dalszy, ucichały na kilka następnych lat. Tym samym rzadko były obecne w dialogu 

publicznym. W mediach mejstrimowych pojawiały się jako tzw. wyciskacze łez- czyli 

materiały o biednych rodzinach, najczęściej z dziećmi w tle, które miały poruszyć 

sumienia. Na chwile. Na potrzeby akcji zbierania pieniędzy dla biednej rodziny.  

 W otoczeniu medialnym, reklamowym- rynku konsumenta, wciąż mamy wizerunek 

rodziny żyjącej dostatnio, ojca, który jest wysportowany, mamę czekająca z pysznym 

obiadem, dzieci zadowolone, a dziadkowie mimo konieczności przyklejania sztucznych 

szczęk klejem- uśmiechniętych i aktywnie spędzających czas.  Tym czasem… skala 

ubóstwa w Polsce jest ogromna. „Według danych GUS w  2014 roku  7,4 proc. Polaków żyło 

w skrajnym ubóstwie.” 

Liczę na to, że program ten na stałe wyeliminuje podział na dzieci lepsze i gorsze. Mam 

nadzieję, że znikną takie obrazki- kiedy dzieci lepiej sytuowane jedzą posiłku  w szkolnej 

stołówce- na zastawie ceramicznej, a te, z biednych rodzin jedzą z plastikowych talerzy, 

kubków, plastikowymi sztućcami. Niestety podziały, naznaczanie, stygmatyzowanie dzieci 

zaczyna się od nas- dorosłych. Dlatego takie głosy: „ że teraz biedniejsi kupują samochody” 

są ,moim zdaniem  są krzywdzące. Kupno samochodu może spowodować, że ta rodzina 

wyjedzie z małej miejscowości, a dzieci pojadą na zajęcia pozalekcyjne w mieście ( często 

odbywające się w wieczornych godzinach), że  rodzina  wybierze się razem do kina, 

odpowiedzi miejską wystawę itd. Do tej pory nie mogła z tego korzystać, bo połączenia 

autobusowe były zlikwidowane a do miejscowości przyjeżdżał autobus rano przed ósmą i 

po 15 tej- w ramach tzw. dowozu do szkoły.   Konsekwencją ubóstwa ekonomicznego często 

jest ubóstwo intelektualne, ubóstwo mentalne. Dlatego konieczna jest solidarność ,dialog  

społeczny, bieżące monitorowanie efektów tego programu, a także takie podejście do 

budżetu państwa, by 500+ było programem trwałym. Należy pamiętać, aby ten program 

był wolny od jakiejkolwiek ideologii, by nie doprowadzono to wykluczania tych, którzy 

zostali nim objęci. 



  

  

 

Rozmowa z Jolantą Kwiatkowską – uczestniczką panelu podsumowującego.  

Jakie są Pani zdaniem najważniejsze wnioski z konferencji?  

1. Zwrócono uwagę na to, że dobra jakość pracy rodziców jest wprost związana z dobrą 

opieką ich dzieci. 

2. Wniesiono postulaty aby rodzice a szczególnie matki po powrocie do pracy mogły 

mieć bardziej elastyczny system wykonywania obowiązków. 

3. W Polsce powinny zostać wypracowane instrumenty podatkowe wspierające 

rodziców pracujących oraz instrumenty wspierające politykę senioralną jako pomoc 

rodzinom w opiece nad dziećmi. 500 + to także umiejętność wykorzystywania środków 

finansowych przekazywanych rodzinom. 

5. Praca daje godność a nie kolejne zasiłki i należy wszelkimi siłami wspierać 

pracujących rodziców, lub zachęcać do podjęcia pracy.  

6. Emancypacją, pełnią praw nie jest otrzymać 500 zł pomocy ale mieć ważne miejsce 

w społeczeństwie 

7. 500+ to jest inne 500 zł w mieście i inne 500 zł wydane w małej wiosce. Różnice 

dotyczą statusu społecznego rodzin, ich pozycji i stanu finansowego. Czasem jest to kwota 

wydawana na dodatkowe lekcje języków obcych, kino czy teatr ale czasem na łóżko, buty, 

czy kurtkę. Powszechność programu i brak kryteriów wydatkowania pieniędzy sprawiła, 

że rodziny mają prawo zdecydować na co wydać te pieniądze, mogą samodzielnie określić 

najważniejsze potrzeby i czas ich realizacji. 

Czy inne partie mają dziś szanse konkurować z PIS-em programem społecznym?  

Partie polityczne nie powinny konkurować tylko pomyśleć jak dobrze i efektywnie ten 

program realizować. Powinny na bieżąco monitorować przebieg programu i zgłaszać swoje 

propozycje poprawy lub usprawnień.  

Czy tego typu zmiany wpłyną trwale na potrawę jakości życia osób dzieci i młodzieży?  

Dzisiaj jest mi trudno to ocenić, program zbyt krótko trwa i nastawiony jest tylko na pomoc 

finansową. Bardzo ważną sprawą jest aby młodzi ludzie mieli wzorzec dorosłych 

pracujących a nie żyjących z pomocy socjalnej.  

Program 500+ wywołał szeroka dyskusję na tematy ważne społecznie, na temat kobiet i 

ich aktywności oraz wywołał publicznie temat biedy, która z zasady jest niema i cicha. To 

wstydliwy i trudny temat z którym niewiele osób i instytucji potrafi się zmierzyć. Należy 

zrobić wszystko aby wsparcie w kwocie 500 zł i inne zasiłki proponowane w ramach pomocy 

socjalnej nie zmniejszyły aktywności kobiet. Dorastające dzieci powinny mieć obraz 

rodzica wychodzącego do pracy, podejmującego zawodową aktywność aby mieć się na czym 

wzorować.  



  

  

 

 

Rozmowa z Beatą Maciejewską – pomysłodawczynią konferencji. 

Jak ocenia Pani konferencję? Czy udało się osiągnąć cele jakie postawiła Pani przed sobą 

jako autorka programu?  

Udało nam się zgromadzić zarówno świetnych prelegentów, jak też osoby zajmujące się 

pomocą społeczną, dziennikarzy, studentów, polityków, którzy wsparli to spotkanie swoim 

kompetencjami i doświadczeniami.  To było bardzo inspirujące. Program 500+ to 

całkowicie nowy projekt – w skali i sposobie wsparcia rodzin, wiec podczas debaty 

trafialiśmy na zupełnie nowe wnioski. Ale z drugiej strony tuż przed konferencja pojawiły 

się pierwsze wyniki analiz i podsumowania, bo nasze spotkanie odbyło się niemal 

dokładnie pół roku po wprowadzeniu programu 500+.  Stąd było co analizować.  Z 

programu korzysta prawie 4 miliony dzieci, a do rodzin trafiło już ponad 11 miliardów 

złotych. To całkowicie zmienia społeczną strukturę, rynek pracy, gospodarkę.  

 

I jakie są podstawowe wnioski?  

Po pierwsze – to na co zwrócili uwagę w zasadzie wszyscy prelegenci – to fakt, iż program 

jest pozytywnie oceniany.   Że ten rodzaj wsparcia był długo oczekiwany, i że jest on receptą 

na problem dotąd nierozwiązany.  Przypomnę, że ubóstwo, w tym ubóstwo dzieci było 

jednym z ważnych problemów w Polsce.  Tymczasem według najnowszych badań program 

500 + znacząco je zmniejszył – wg. raportu Te pierwsze pół roku funkcjonowania programu 

Rodzina 500 + wskazuje, że jest on przede wszystkim programem wsparcia rodzin już 

istniejących, a niekoniecznie impulsem do powiększania liczby dzieci.  

 

Ale przecież 500+ należy się każdej rodzinie niezależnie od dochodów, z więcej niż jednym 

dzieckiem?  

To prawda. Na to dotąd nie zwracaliśmy uwagi.  Program 500+ głownie kojarzy się z 

pomocą społeczną, bo na ten aspekt najczęściej zwraca się uwagę. Poza tym to ośrodki 

pomocy społecznej zajmują się dystrybucją środków. Ale rzeczywiście nie jest pomoc 

społeczna. To jest polityka społeczna, skierowana do rodzin z dziećmi niezależnie od 

dochodów.  

 

Podczas konferencji zostały wypracowane postulaty dotyczące kontynuacji programu.  

Tak, w gronie osób uczestniczących udało nam się zgodzić na kilka postulatów. Jednym z 

nich jest objęcie programem wszystkich dzieci – także pierwszego dziecka, co jest 

szczególnie ważne dla młodych rodzin. Inny postulat to ewaluacja programu i elastyczność 

- nie znamy wpływu programu na życie społeczne, stąd mogą się pojawić potrzeby korekt. 

Ale za najważniejszy uznano postulat o bezpieczeństwie, o trwałości programu niezależnie 



  

  

od zmieniającej się władzy.   Aby w Polsce planować dalsze życie i decydować się na 

powiększenie rodzin, ludzie chcą polegać na swoim państwie. Taki jest jeden z głównych 

wniosków tej debaty.  

 

Jakie powinny być dalsze kroki jako organizatorów konferencji?  

Prześlemy wypracowane postulaty do Ministerstwa Rodziny i Spraw Społecznych, mamy 

nadzieję na dialog na ten temat. Bo nie jest to program jednej partii, tylko wszystkich 

obywateli i obywatelek. Nasz głos powinien być brany pod uwagę. Dlatego takie 

konferencje, spotkania jak nasze są bardzo potrzebne – one pokazują społeczną i polityczna 

perspektywę, inną niż ta, którą mają rządzący, choć także przychylną. Stąd raczej jest to 

postulat do rządzących, by wsłuchiwali się w głosy i wnioski takich konferencji. 

 

 

 


