
@j w związku z rozpoczynaniem roku
szkolnego (zależy od wysokości dochodu
rodziny, wypłacany na dzieci w wieku 6 -
16 lat),

€l zasiłek edukacyjny wypłacany rodzi-
nom z niskimi dochodami na dzieci w wieku
11 - 16 lat; bezpłatne szkolnictwo oznacza
również darmowe podręczniki, które są wła-
snością szkoły i są wypożyczane dzieciom,
bezpłatne wycieczki, "zielone szkoły",

f) dodatek mieszkaniowy przysługujący
rodzicom wychowującym co najmniej jed-
no dziecko, płacącym czynsz za wynajem
lub spłacającym raty,

@ dla samotnych rodziców (zależy od do-
chodu),

~ na dziecko niepełnosprawne,
Q na dziecko adoptowane.

Istnieje szeroka gama rozwiązań, po-
cząwszy od opieki nad dzieckiem w domu
sprawowanej przez jedno z rodziców - przy
wsparciu finansów publicznych, kończąc
na żłobkach państwowych, poprzez różne
rozwiązania pośrednie (istnieje np. insty-
tucja - zawód "asystentki macierzyńskiej",
przyjmującej w swoim mieszkaniu do trój-
ki dzieci oraz "asystentki rodzinnej" pl:.zy-
chodzącej do rodziny w celu opieki 'i{ad
dzieckiem).

Matka piątki dzieci po przepracowaniu
15 lat ma prawo do emerytury (dotyczy
to tych, które mają status urzędnika pań-
stwowego).

Władze francuskie mają ustawowy obo-
wiązek konsultowania wszystkich ustaw
dotyczących rodziny z organizacjami poza-
rządowymi zajmującymi się rodziną",

Polska polityka rodzinna - historia

60 lat komunizmu niewątpliwie także
w wymiarze rodziny pozostawiło swoje
piętno. Komunizm ze swojej natury nie jest
ideologią przyjazną rodzinie, F. Engels uj-
muje rodzinę jako miejsce wyzysku kobie-
ty przez mężczyznę. Zaleca ekonomiczne
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uniezależnienie się kobiety oraz jak naj-
wcześniejsze przejęcie funkcji opiekuńczo-
wychowawczych nad dziećmi przez pań-
stwo. W Polsce powojennej stworzono sieć
żłobków, normą stała się praca zawodowa
kobiety, ukształtował się negatywny wize-
runek rodziny wielodzietnej jako rodziny
z marginesu. Jednak państwo wypłacało
zasiłek - tzw. "rodzinne" - wszystkim ro-
dzinom mającym dzieci na utrzymaniu.

Po 1989 roku, w okresie transforma-
cji ustrojowej położenie rodzin gwałtow-
nie się pogorszyło. Wiązało się to przede
wszystkim ze złą sytuacją mieszkaniową
oraz wzrostem bezrobocia. Komercjaliza-
cja usług w zakresie opieki nad dziećmi
spowodowała podnoszenie się kosztów wy-
chowania dziecka. Ustawą z 29 listopada
1990 roku wprowadzono progi dochodowe
uprawniające do zasiłku tylko rodziny naj-
uboższe. Podjęto kroki w celu decentrali-
zacji polityki państwa, podkreślając rolę
lokalnej polityki społecznej. W 1997 roku
powstał "Program polityki rodzinnej",
a w 1999 roku "Polityka prorodzinna Pań-
stwa", Programy, niestety, nie doczekały się
realizacji. Częste zmiany rządzących, brak
ciągłości decyzji politycznych, odcinanie
się od decyzji poprzedników oraz wpływ
ideologii partii rządzących na kierunki pro-
ponowanych zmian to przyczyna trudności
w stworzeniu spójnej polityki rodzinnej.

W 1999 roku zostały wydłużone urlopy
macierzyńskie do 26 tygodni, a w 2001 roku
skrócone o osiem tygodni (obecnie znów
sukcesywnie przywraca się wymiar urlo-
pu macierzyńskiego do stanu z 1999 roku).
28 listopada 2003 roku (Dz. U. 2003 r.
nr 228, poz. 2255) wprowadzono zmiany
systemu świadczeń rodzinnych, które obo-
wiązują do dziś. Ustalono kryterium docho-
dowe uprawniające do świadczeń na 504 zł,
zapowiadając w ustawie waloryzację wy-
sokości tego progu co trzy lata (wbrew tej
zapowiedzi próg nie został podniesiony ani
w 2006, ani w 2009 roku). Obecnie (po we-
ryfikacji świadczeń w 2009 roku) rodzinom
o dochodach niższych niż 504 zł na osobę
przysługuje miesięcznie 68 zl na dziecko 23
do ukończenia 5 roku życia, 91 zł na dziec-


