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Prorodzinne wiadczenia materialne 
a kszta towanie jako ci ycia rodzin

w Irlandii i w Polsce w latach 2004–2013

Mariola Zalewska*, Natalia Sier ga**

W artykule porównano jako  ycia rodzin w Irlandii i w Polsce w latach 2004–2013. Na 
jako  ycia rodzin wp ywa wiele czynników, w tym dost pne w danym kraju wiadczenia 
materialne. Przedstawione analizy wiadcze  rodzinnych w Polsce i w Irlandii ukazuj , i  
finansowanie polityki rodzinnej w Irlandii jest bardziej korzystne dla rodzin – katalog ofe-
rowanych wiadcze  jest szerszy, ich wysoko  jest wy sza, a czas pobierania jest d u szy 
ni  w Polsce. Je eli chodzi o jako  ycia, to porównano wska niki, których warto  opisuje 
zachowania pojedynczych ludzi, maj ce wp yw na szeroko rozumiane ycie rodzinne: poziom 
migracji, dzietno , liczby zawieranych i rozwi zywanych ma e stw. Wska niki te s  lepsze dla 
Irlandii ni  dla Polski. Nie pozwala to jednak na jednoznaczne wskazanie zwi zku przyczy-
nowo-skutkowego, wobec niemo no ci odwik ania wp ywu wy szego poziomu PKB w Irlandii. 

S owa kluczowe: jako  ycia rodzin, Polska, Irlandia, finansowanie polityki rodzinnej, 
analiza wska nikowa.
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Influence of family-oriented benefits on the quality of life of families 
in Ireland and in Poland in 2004–2013

The article compares the quality of life of families in Ireland and in Poland in 2004-2013. 
The quality of life of families is affected by many factors, including available family-oriented 
benefits. These benefits are listed separately for Poland and Ireland to show that family-
oriented financial policy in Ireland is more favourable than in Poland. Spectrum of offered 
services is in Ireland wider, amounts are higher, and durations are longer than in Poland. 
When it comes to the quality of life a comparison of the indicators was performed. These 
were selected value to address several aspects related to the family life: the level of migration, 
fertility, the number of marriages and divorces. These indicators look better for Ireland than 
for the Poland. However, this does not allow for clear identification of the causal relation-
ship, because it is impossible to disentangle an impact of the level of GDP which is higher in 
Ireland than in Poland.
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1. Wst p

Jako  ycia interesuje nie tylko badaczy 
wielu dyscyplin, lecz tak e osoby kszta tu-
j ce polityki rozwojowe i nimi zarz dza-
j ce (Zalewska, 2015). Od lat prowadzi 
si  interdyscyplinarne badania dotycz ce 
pomiaru jako ci ycia (Constanza i in., 
2007), wychodz c od nauk spo ecznych, 
ekonomii czy zarz dzania (Stiglitz, Sen 
i Fitoussi, 2009). Niezale nie od analiz 
jako ci ycia dla populacji ca ych kra-
jów coraz cz ciej prowadzi si  badania 
na ni szym poziomie agregacji danych. 
Bada si  równie  jako  ycia w podziale 
na wyró nione obszary geograficzne, na 
przyk ad miasta (OFS, 2014), gminy (Rey-
nard, 2016), lub poszczególne grupy ludzi: 
jako  ycia osób po przebytej chorobie 
nowotworowej (Gotay i Muraoka, 1998), 
jako  ycia ludzi m odych (Bradford, 
Rutherford i John, 2002). Jednocze nie 
podwa ana jest kompletno  wska ników 
u ywanych do monitorowania jako ci ycia 
takich jak najbardziej znany HDI (Human 
Development Index) (Stiglitz, Sen i Fito-
ussi, 2009). Jednym z czynników, który nie 
jest bezpo rednio brany pod uwag  przy 
okre laniu jako ci ycia, jest poziom zado-
wolenia z ycia rodzinnego. Odpowiadaj ce 
w jakim  stopniu temu aspektowi statystyki 
wyst puj  jednak w grupach wska ników 
dotycz cych jako ci ycia.

Celem autorek jest z jednej strony 
porównanie poziomu prorodzinnych wiad-
cze  materialnych w Irlandii i w Polsce, 
a z drugiej – porównanie wybranych wska -
ników dotycz cych jako ci ycia rodzinnego 
w tych krajach w latach 2004–2013.

Do przeprowadzenia analizy porównaw-
czej wybrano Irlandi , z uwagi na to, e jest 
to jeden z krajów o najwy szym wspó czyn-
niku dzietno ci w ród krajów Unii Europej-
skiej oraz ze wzgl du na zauwa alny poziom 
migracji Polaków do Irlandii. Mo na przy-
puszcza , i  uznaj , e b dzie im si  tam 
y o lepiej. W badaniu u yto danych z baz 

danych Eurostatu oraz OECD.

2. Pomiar jako ci ycia 

Zainteresowanie jako ci  ycia jako 
dziedzin  wiedzy ro nie. Dzieje si  tak 
przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszym 
z nich jest sta e d enie do ujednolicenia 
istoty samego poj cia, drugim – wzmo-
one poszukiwanie kryteriów oceny jako ci 
ycia.  

W praktyce do pomiaru jako ci ycia 
rodzin mo na przyj  przynajmniej trzy 
podej cia: 
1) podej cie ekonomiczne – wykorzystuje 

ono mierniki, w sk ad których wchodz : 
indeksy, wska niki, stopy itp., utworzone 
w ramach ró norodnych teorii ekono-
micznych. W ród nich jako najwa niejsz  
wymienia si  teori  ekonomii dobrobytu, 
z której wynikaj  mierniki dobrobytu. 
(Nussbaum i Sen, 1993);

2) podej cie statystyczne – w tym podej ciu, 
podobnie jak w ekonomicznym, tworzy 
si  pojedyncze mierniki, zbiory mierni-
ków lub konstruuje syntetyczne, które 
nazywa si  syntetycznymi wska nikami 
rozwoju spo eczno-gospodarczego b d  
gospodarczego. Charakteryzuj  si  one 
wysok  przydatno ci  praktyczn  do 
podejmowania decyzji. Podej cie staty-
styczne do oceny czy pomiaru jako ci 
ycia  nie jest budowane na konkret-

nym modelu teoretycznym, co mo e by  
uwa ane za mankament, jednak e jest to 
podej cie najbardziej popularne i najsze-
rzej stosowane w ród badaczy (Hagerty 
i in., 2001);

3) podej cie psychologiczne – jest 
odmienne od podej  przedstawionych 
wcze niej. Polega ono na badaniu wybra-
nych grup spo ecze stwa za pomoc  
badania ankietowego, którego g ównym 
celem jest okre lenie subiektywnego 
postrzegania przez ludzi zjawiska jako-
ci ycia jako ca o ci, b d  jego poszcze-

gólnych (odr bnych) aspektów (Diener 
i Suh, 1997).
W tym artykule porównujemy oferowane 

dla rodzin wiadczenia materialne w Irlan-
dii i w Polsce, w ramach prowadzonej przez 
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kraje polityki spo ecznej w szczególno ci 
polityki rodzinnej. Do analizy jako ci ycia 
rodzin stosujemy podej cie statystyczne. 
Rozpatrujemy wybrane wska niki po kolei, 
bez uciekania si  do konstruowania wska -
nika zagregowanego, poniewa  uwa amy, 
e by oby to podej cie nadmiarowe przy 

porównywaniu dwóch krajów. Dla ka dego 
uwzgl dnionego w opracowaniu wska nika 
jest oczywiste, czy jego wy sze, czy ni -
sze warto ci odpowiadaj  wy szej jako ci 
ycia. Jest to jednak dodatkowo przez nas 

omawiane. Wybrane wska niki uwa amy 
za reprezentacj  wa nych aspektów jako-
ci ycia rodzinnego. Nie uwa amy jednak 

tej reprezentacji za wyczerpuj c . Wobec 
braku jednoznacznej wyk adni terminu 
„jako  ycia rodzinnego’” odwo ujemy 
si  do jego intuicyjnego rozumienia z jed-
nej strony oraz w a nie do wybranej grupy 
wska ników, jako jego reprezentacji, z dru-
giej strony.

3. Polityka spo eczna i polityka 
rodzinna – ramy zagadnienia

Polityka spo eczna (ang. social policy) 
to dzia alno  pa stwa oraz organiza-
cji spo ecznych w obr bie kszta towania 
warunków ycia oraz pracy, której g ów-
nym celem jest zaspokojenie spo ecznych 
oraz indywidualnych potrzeb cz owieka. 
Katalog celów polityki spo ecznej wymie-
nia je (Rysz-Kowalczyk, 2002, s. 118), tu 
wskazujemy jedynie te dziedziny dzia ania, 
które dotycz  jako ci ycia rodzin, czyli: 
system zabezpieczenia spo ecznego, sprawy 
mieszkaniowe oraz edukacj , walk  z bez-
robociem, ochron  i higien  pracy, polityk  
zwalczania dyskryminacji i patologii spo-
ecznych, a tak e przeciwdzia anie wyklu-

czeniu spo ecznemu. 
W literaturze mo na znale  przegl d 

modeli polityki spo ecznej. Wi kszo  
z nich bazuje na relacjach, jakie zacho-
dz  mi dzy rynkiem, pa stwem i rodzin  
(Zalewska, 2013).

Przechodz c do rozwa a  nad polityk  
rodzinn , warto przytoczy , jak definio-
wana jest rodzina. Dla socjologów rodzina 
to podstawowa mikrostruktura spo eczna, 
która: historycznie jest najstarsz  form  
ycia spo ecznego, o charakterze najbar-

dziej powszechnym, jest podstaw  istnienia 
spo ecze stwa, na co wskazuj  wype niane 
zadania i funkcje (Mazur, 2013, s. 23). 
Ekonomi ci natomiast najwi kszy nacisk 

k ad  na istnienie wspólnoty maj tko-
wej i dochodowej, która ma by  swoistym 
wyrazem wi zi rodzinnej mi dzy partne-
rami. W tym celu pos uguj  si  najcz ciej 
poj ciem gospodarstwa domowego, które 
ma w pewien sposób obrazowa  wspólnot  
dochodów i wydatków ( wi ch, 2013, s. 25). 
Nale y podkre li , e rodzina i gospodar-
stwo domowe nie s  poj ciami to samymi.

Jeszcze inne podej cie do tego zagadnie-
nia przedstawiaj  prawnicy czy pedagodzy 
(Orczyk, 2012, s. 190). Je li chodzi o usank-
cjonowanie prawne, w polskim prawie 
rodzinnym poj cie rodziny nie zosta o zde-
finiowane. W kodeksie rodzinnym i opie-
ku czym mo na znale  jedynie przes anki, 
które pomog yby w okre leniu, czym jest 
rodzina. Zgodnie z art. 27 k.r.o.1 na ma -
onkach (kobiecie i m czy nie) spoczywa 

obowi zek zaspokajania potrzeb rodziny, 
któr  za o yli, wst puj c ze sob  w zwi -
zek ma e ski2. W wietle prawa rodzin  
tworz  rodzice i dzieci, nawet w przy-
padku, gdy mi dzy rodzicami nie zacho-
dzi wi  prawna. K.r.o. wskazuje tak e na 
wi zi rodzinne zachodz ce mi dzy lud mi 
(chodzi tu o pokrewie stwo i powinowac-
two), które warunkuj  zarówno prawa, jak 
i obowi zki adresatów norm prawnych (np. 
obowi zku alimentacyjnego w okre lonych 
w ustawie przypadkach). W art. 6 Ustawy 
o pomocy spo ecznej mo na znale  inn  
definicj  rodziny. W rozumieniu tego arty-
ku u rodzin  tworz  osoby spokrewnione 
lub niespokrewnione, które pozostaj  ze 
sob  w faktycznym zwi zku, a dodatkowo 
zamieszkuj  w jednym domu i wspólnie 
gospodaruj .

Termin „polityka rodzinna” obejmuje 
takie dzia ania w adz pa stwowych na 
rzecz rodziców i ich dzieci, które maj  na 
celu poprawianie sytuacji yciowej i mate-
rialnej rodzin posiadaj cych dzieci, a tak e 
rodzin zast pczych zgodnie z Konstytucj  
Rzeczpospolitej Polskiej3. Kurzynowski 
(1991, s. 96) opisuje, e polityka rodzinna 
to wszelkie normy prawne oraz dzia ania 
(materialne i niematerialne) pa stwa, 
maj ce na celu stworzenie rodzinie takich 
warunków, by swobodnie mog a powsta , 
a nast pnie prawid owo si  rozwija .

W raporcie Jakiej polityki rodzinnej 
potrzebuje Polska? (Ordo Iuris, 2015) przed-
stawiono wyniki bada  polityki rodzinnej 
siedmiu pa stw europejskich, które po 
1990 r. osi gn y wzrost wspó czynnika 
dzietno ci. Do wiadczenia pokazuj , e 
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mimo zró nicowa  mo na wskaza  cechy 
wspólne polityki prorodzinnej:

„ró norodne formy wsparcia materialnego 
maj  charakter prosty i powszechny; przynaj-
mniej cz  wsparcia jest udzielana w postaci 
bezpo rednich wiadcze  przekazywanych 
rodzicom; wysoko  wsparcia przekazywane-
go bezpo rednio kszta tuje si  na poziomie 
zbli onym do  sumy podatków po rednich, 
które rodzice p ac  w  zwi zku z  nak adami 
na wychowanie dziecka”. 

4. Powszechne wiadczenia 
materialne dla rodzin w Irlandii 
i w Polsce4

Zarówno, Irlandia, jak i Polska ofe-
ruj  rozbudowany system pomocy rodzi-
nom, dlatego nie wszystkie formy pomocy 
zostan  wymienione i omówione w tym 
artykule. Wymieniamy jedynie najwa niej-
sze wiadczenia materialne, a omawiamy 
powszechne wiadczenia materialne.

Uznaje si , e Irlandia nale y do libe-
ralnego modelu polityki spo ecznej jed-
nocze nie jest to kraj o jednym z najwy -
szych wspó czynniku dzietno ci w ca ej 
Unii Europejskiej. Irlandia zapewnia dwa 
powszechne wiadczenia materialne – zasi-
ek na dziecko Child Benefit, oraz zasi ek 

macierzy ski – Maternity Benefit. Ponadto 
oferuje tak e inne, których otrzymanie jest 
zale ne od sytuacji materialnej rodziców 
lub opiekunów: zasi ek adopcyjny, dodatek 
rodzinny, zasi ek dla samotnego rodzica.

Najbardziej znan  i najbardziej roz-
powszechnion  form  pomocy dla rodzin 
z dzie mi jest zasi ek na dziecko. Jest on 
wyp acany rodzicom, b d  opiekunom 
dzieci poni ej 16. roku ycia lub do 18. 
roku ycia – w przypadku, gdy dziecko uczy 
si  w tzw. trybie dziennym, bierze udzia  
w szkoleniach Youthreach, zosta o zare-
jestrowane w FAS5 lub gdy jest niepe no-
sprawne. Rodzicom dzieci, które uko czy y 
16. rok ycia i spe niaj  kryterium nauki 
w pe nym wymiarze godzin, zasi ek przy-
s uguje jedynie do czerwca. Kolejne wiad-
czenia zostaj  przyznane dopiero w chwili, 
gdy dziecko ponownie zaczyna uczy  si  
w trybie dziennym. Wysoko  tego zasi ku 
zale y jedynie od liczby posiadanych dzieci. 
Miesi czna stawka na dziecko poni ej 18. 
roku ycia wynosi a w roku 2015 dla jed-
nego dziecka 135 euro, dla kolejnych dzieci 
wielokrotno  tej kwoty. Zasi ek dla bli -
ni t wynosi 150% miesi cznej stawki dla 

ka dego dziecka, za  dla trojaczków i wi k-
szej liczby dzieci wynosi 200% miesi cznej 
stawki, pod warunkiem, e przynajmniej 
trójka dzieci kwalifikuje si  do tego zasi ku. 
O zasi ek mo na ubiega  si  od  momentu 
narodzin dziecka, od miesi ca, w którym 
dziecko sta o si  cz onkiem rodziny, b d  
od miesi ca, w którym rodzina przyby a 
do Irlandii (obywatele krajów UE i EOG 
nie musz  by  na sta e zameldowani, by 
otrzymywa  ten zasi ek, mog  pobiera  
go Polacy, którzy wyemigrowali do Irlan-
dii w poszukiwaniu pracy wraz ze swoimi 
rodzinami)6.

Drugie powszechne wiadczenie dla 
rodzin to zasi ek macierzy ski. Wyp acany 
jest tygodniowo kobietom przebywaj cym 
na urlopie macierzy skim po narodzinach 
dziecka. Warunkiem otrzymania tego wiad-
czenia jest odpowiedni okres op acania 
sk adek na ubezpieczenia spo eczne (mini-
mum 39 tygodni w ci gu 12 miesi cy przed 
przej ciem na urlop lub 52 tyg. w przypadku 
kobiet samozatrudnionych), a tak e pozo-
stawanie w stosunku pracy do momentu 
przej cia na urlop macierzy ski (mo na roz-
pocz  go najwcze niej 16 tyg., a najpó niej 
2 tygodnie przed planowan  dat  porodu). 
Aby uzyska  zasi ek macierzy ski, przysz a 
matka powinna ubiega  si  o niego najpó -
niej na 6 tyg. przed pierwszym dniem urlopu 
macierzy skiego, za  kobieta prowadz ca 
w asn  dzia alno  gospodarcz  najpó niej 
12 tyg. przed tym dniem. Od 2007 roku zasi-
ek macierzy ski wyp acany jest co tydzie  

przez okres 26 tygodni, a jego wysoko  
uzale niona jest od wysoko ci zarobków. 
Od 2014 r. minimalna tygodniowa stawka 
tego wiadczenia wynosi 230 euro, za  mak-
symalna 262 euro (nale y tu wspomnie , i  
od 1 lipca 2013 r. zasi ek macierzy ski pod-
lega opodatkowaniu, nie podlega natomiast 
op acie socjalnej oraz PRSI). Istnieje jednak 
odst pstwo od tej regu y – je eli na utrzy-
maniu kobiety pozostaj  inne osoby (np. 
m  i dzieci), to wysoko  tego wiadczenia 
porównywana jest ze stawk  zasi ku choro-
bowego, któr  otrzyma aby ona z tytu u nie-
obecno ci z zak adzie pracy z powodu cho-
roby i wyp acana jest jej ta kwota, która jest 
wy sza. W takim przypadku kwota wiad-
czenia macierzy skiego mo e by  wy sza od 
najwy szej stawki, czyli od wcze niej wspo-
mnianych 262 euro7. Natomiast osoby, które 
otrzymuj  jedno z nast puj cych  wiadcze  
socjalnych: dodatek dla rodzin niepe nych, 
rent  „wdowi ”, dodatek dla kobiet, które 
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opu cili m owie, zapomog  dla on wi -
niów czy odpraw  po miertn  w formie 
renty lub alimentów, otrzymuj  jedynie 
po ow  kwoty zasi ku macierzy skiego8. 

Polska zapewnia a przez d ugi czas tylko 
jedno powszechne wiadczenia materialne 
– zasi ek macierzy ski (lub jego równowa -
nik – wiadczenia rodzicielskie). W lutym 
2016 r. wesz o w ycie Rozporz dzenie 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo ecz-
nej w sprawie sposobu i trybu post powania 
w sprawach o wiadczenie wychowawcze, 
tzw. Ustawa 500 plus9. Zgodnie z Ustaw  
to wiadczenie mog  otrzyma  rodzice, 
opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka, 
na drugie i kolejne dziecko, do uko czenia 
18. roku ycia dziecka. Na pierwsze dziecko 
wsparcie otrzymaj  jedynie ci rodzice, któ-
rych dochód na osob  w rodzinie nie prze-
kracza 800 z  netto albo 1200 z  netto na 
osob , w której wychowywane jest dziecko 
niepe nosprawne.

Ponadto w ród wiadcze  rodzin-
nych mo na wymieni  inne (nie s  one 
powszechne, ich przyznanie warunkuje sytu-
acja materialna rodziny): zasi ek rodzinny 
wraz z dodatkami, jednorazowa zapomoga 
z tytu u urodzenia dziecka wiadczenie opie-
ku cze, a tak e zasi ek dla opiekuna.

Powszechnym wiadczeniem pieni nym 
dla kobiet po urodzeniu dziecka jest zasi ek 
macierzy ski. Przys uguje on osobie ubez-
pieczonej (a wi c pozostaj cej w zatrudnie-
niu), która w czasie urlopu wychowawczego 
b d  w okresie ubezpieczenia chorobowego: 
urodzi a dziecko, przyj a na wychowanie 
dziecko w wieku do 7. roku ycia i z tego 
tytu u wyst pi a o jego przysposobienie do 
s du opieku czego lub stworzy a dla dziecka 
do 7. roku ycia rodzin  zast pcz  (z wyj t-
kiem rodziny zast pczej zawodowej). Zasi ek 
macierzy ski wyp aca si  przez okres odpo-
wiadaj cy okresowi urlopu macierzy skiego 
trwaj cego od 20 do 37 tygodni w zale no ci 
od liczby nowo narodzonych dzieci. O zasi ek 
taki mog  ubiega  si  równie  ubezpieczeni 
ojcowie dziecka b d  inni pracuj cy cz on-
kowie rodziny, ale tylko w okre lonym prze-
pisami przypadku, a mianowicie gdy matka 
dziecka porzuci je lub umrze, a osoby te b d  
zmuszone do zrezygnowania z pracy, by móc 
w pe ni opiekowa  si  dzieckiem. Ojciec 
dziecka mo e skorzysta  z zasi ku macie-
rzy skiego, je li matka dziecka wykorzy-
sta minimum 14 tygodni z przys uguj cego 
jej urlopu macierzy skiego. Dodatkowo, 
w przypadku je li jest ubezpieczony i fak-

tycznie sprawuje opiek  nad dzieckiem, to 
przys uguje mu prawo do pobierania zasi ku 
macierzy skiego przez okres odpowiadaj cy 
okresowi urlopu ojcowskiego, czyli przez 
okres 2 tygodni, jednak nie mo na si  ubie-
ga  o niego w przypadku uko czenia przez 
dziecko 1. roku ycia. Je li chodzi o wyso-
ko  zasi ku macierzy skiego, jest ona ró na 
w zale no ci od urlopu, na jakim przebywa 
matka dziecka. W przypadku, gdy okres 
wyp acania tego zasi ku odpowiada okresowi 
urlopu macierzy skiego, urlopu na warun-
kach urlopu macierzy skiego, dodatkowego 
urlopu macierzy skiego lub dodatkowego 
urlopu przyznawanego na warunkach urlopu 
macierzy skiego, to jego wysoko  wynosi 
100% podstawy wymiaru, natomiast za okres 
odpowiadaj cy okresowi urlopu rodziciel-
skiego jego wysoko  kszta tuje si  na pozio-
mie 60% podstawy wymiaru tego zasi ku, 
szczegó y (MPIPS, www.mpips.gov.pl).

Polityka prorodzinna w Polsce ca y czas 
powoli si  zmienia, próbuj c dostosowa  
si  do stale rozwijaj cego si  spo ecze -
stwa. Od pocz tku 2016 r. istnieje nowe 
powszechne wiadczenie rodzicielskie, któ-
rego adresatami s  studenci, rolnicy, osoby 
pracuj ce na umowie o dzie o lub umowie 
zlecenia, a tak e osoby bezrobotne. Jak 
wida , s  to osoby, którym do tej pory  nie 
przys ugiwa y urlopy macierzy skie i rodzi-
cielskie. wiadczenie takie wynosi  b dzie 
1000 z  miesi cznie i b dzie wyp acane 
przez pierwszy rok ycia dziecka. 

W przypadku, gdy kobieta podczas 
jednego porodu urodzi wi cej ni  jedno 
dziecko, okres otrzymywania takiego wiad-
czenia b dzie si  wyd u a  w zale no ci od 
liczby urodzonych dzieci i maksymalnie 
wyniesie 71 tyg. od dnia narodzin dzieci. 
Jest to wiadczenie powszechne równo-
wa ne z zasi kiem macierzy skim, bez ad-
nego kryterium dochodowego, przezna-
czone dla innej grupy odbiorców. 

Istotn  ró nic  mi dzy Irlandi  a Polsk  
jest powszechno  i wysoko  wyp acanych 
wiadcze . W Polsce wi kszo  wiad-

cze  jest adresowana wy cznie do rodzin 
w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Do 
rodzin o wy szych dochodach jest prze-
znaczony wy cznie zasi ek macierzy ski 
(albo wiadczenie rodzicielskie). Ponadto 
wyst puje ró nica w wysoko ci wiadcze ; 
kwoty s  znacz co ni sze, a ich otrzymanie 
wymaga spe nienia bardziej restrykcyjnych 
warunków. Jak pokazano w tabeli 1, cz-
nie na wiadczenia rodzinne przeznacza si  
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w Irlandii 4%, w krajach OECD 2,55%, 
w Polsce 1,75% PKB tych krajów.

5. Analiza jako ci ycia rodzin 
w Irlandii i w Polsce 

W tej cz ci zostanie poddana analizie 
jako  ycia rodzin w Irlandii i w Polsce 
w okresie od 2004 do 2013 r., a wi c od 
momentu wej cia Polski do Unii Europej-
skiej. Autorki wybra y nast puj ce mierniki:
1. Ca kowita populacja.
2. Migracje.
3. Warunki materialne: PKB w przelicze-

niu na mieszka ca w standardzie si y 
nabywczej.

4. Wspó czynnik dzietno ci.
5. Liczba zawieranych ma e stw oraz 

przeprowadzanych rozwodów.
Wszystkie dane przyj te do niniejszego 

opracowania pochodz  z publicznych baz 

danych statystycznych udost pnianych 
przez organizacje takie jak Eurostat czy 
GUS, a tak e z baz danych OECD. 

5.1. Ca kowita wielko  populacji

Autorki stoj  na stanowisku, e dynamika 
ca kowitej wielko  populacji ma kardynalne 
znaczenie. wiadczy o tym, czy ludzie chc  
mieszka  i rozwija  si  na badanym obsza-
rze (kontynencie, kraju, gminie), czy – prze-
ciwnie – wybieraj  inne miejsca do ycia. 
Wska nikiem jest liczba rezydentów (miesz-
ka ców) danego kraju w dniu 1 stycznia 
danego roku. Liczb  mieszka ców Irlandii 
i Polski przedstawiono w tabeli 2.

Najwy szy poziom wska nika odnoto-
wano w Polsce w 2004 roku – populacja 
wynios a wówczas 38 190 608 osób. Od tam-
tego czasu, a  do 2010 r., liczba mieszka -
ców Polski mala a (co m.in. by o spowodo-
wane emigracj ), jednak wci  pozostawa a 

Tabela 1.Wydatki Irlandii, Polski, krajów OECD, na wiadczenia rodzinne w gotówce, us ugach, ulgach 

podatkowych wyra one w procencie PKB w 2011 r.

Rok

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Populacja Irlandii w mln. 4,03 4,11 4,21 4,34 4,46 4,52 4,55 4,57  4,58  4,59

Irlandia – % przyrost popu-
lacji w stosunku do roku 
poprzedniego

– 2,06 2,35 3,14 2,71 1,43 0,62 0,47  0,26  0,18

Populacja Polski w mln. 38,19 38,17 38,16 38,13 38,12 38,14 38,02 38,06 38,06 38,06

Polska – % przyrost popu-
lacji w stosunku do roku 
poprzedniego

– –0,04 –0,04 –0,08 –0,03 0,05 –0,30 0,10  0,0028 –0,0033

ród o: opracowanie w asne na podstawie: http://www.oecd.org/social/family/database.htm 
(27.04.2015).

Tabela 2. Ca kowita populacja w Irlandii i w Polsce w latach 2004–2013

Rok

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Irlandia 4,03 4,11 4,21 4,34 4,46 4,52 4,55 4,57  4,58  4,59

Zmiana w stosunku do roku 
poprzedniego (w %)

– 2,06 2,35 3,14 2,71 1,43 0,62 0,47  0,26  0,18

Polska 38,19 38,17 38,16 38,13 38,12 38,14 38,02 38,06 38,06 38,06

Zmiana w stosunku do roku 
poprzedniego (w %)

– –0,04 –0,04 –0,08 –0,03 0,05 –0,30 0,10  0,0028 –0,0033

ród o: opracowanie w asne na podstawie: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?ta-
b=table&plugin=1&pcode=tps00001&language=en (19.05.2015).
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powy ej 38 mln osób. Najni sz  warto  
38 022 869 osób odnotowano w a nie w 2010 
roku. Trend spadkowy zosta  prze amany 
w latach 2011–2012, w których odnotowano 
niewielki przyrost liczby ludno ci Polski 
(odpowiednio o 0,10% i 0,0028% w porów-
naniu do roku poprzedniego). W 2013 r. 
znów zanotowano spadek tego wska nika. 

Je eli chodzi o Irlandi , to populacja 
tego kraju w badanym okresie ros a. Naj-
ni sz  warto  analizowanego wska nika 
odnotowano w 2004 r., kiedy to populacja 
Irlandii wynios a 4 028 851 osób, najwy sz  
za  w 2013 r. – liczba ludno ci tego kraju 

wynios a 4 591 087 osób. Na przestrzeni 
9 lat liczba ludno ci Irlandii wzros a zatem 

cznie o ponad pó  miliona osób, czyli 
o oko o 13,96 %.

5.2. Migracje

W zwi zku z wielko ci  populacji i jej 
zmianami warto przeanalizowa  wielko  
migracji zewn trznych, czyli przemieszcze  
ludno ci mi dzy terytoriami (poza granice 
pa stwa) zwi zanej ze wzgl dnie trwa  
zmian  miejsca zamieszkania (tab. 3).

Je li chodzi o Irlandi , z danych zawar-
tych w tabeli 3 wynika, e do roku 2006 

Tabela 3. Migracje ludno ci Irlandii i Polski w latach 2004–2013 (w tysi cach osób)

Liczba migrantów w tysi cach osób, w Irlandii i w Polsce w latach 2004–2013

Kraj Migracja

Rok Skumulowana 
migracja 
w latach 

2004–2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Irlandia

imigracja 78,1 102,0 139,4 122,4 82,6 50,6 52,3 53,2 54,4 59,3 794,4

emigracja 28,7 34,4 44,4 48,0 65,9 69,7 78,1 87,1 89,4 83,8 629,5

saldo 
migracji 

49,4 67,7 95,0 74,4 16,7 –19,1 –25,8 –33,8 –35,0 –24,5 165,0

Polska

imigracja 9,5 9,4 10,8 15,0 4,8 189,2 155,1 157,1 217,5 220,3 988,7

emigracja 18,9 22,2 46,9 35,5 74,3 229,3 218,1 265,8 275,6 276,4 1463,2

saldo 
migracji –9,4 –12,9 –36,1 –20,5 –69,6 –40,2 –63,0 –108,7 –58,1 –56,1 –474,5

ród o: opracowanie w asne na podstawie: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&
language=en&pcode=tps00177&plugin=1 (emigracja) oraz  http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.
do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00176&plugin=1 (imigracja)

Rysunek 1. Roczny przyrost populacji w Irlandii i w Polsce w latach 2004–2013 [%]
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?
tab=table&plugin=1&pcode=tps00001&language=en (dost p: 19.05.2015).



164 Studia i Materia y 2/2016 (21), cz. 1

liczba imigrantów dynamicznie ros a, 
nast pnie przez trzy lata gwa townie spa-
da a, by od roku 2009 ustabilizowa  si  
(z lekkim, w porównaniu do wcze niej-
szych gwa townych zmian, trendem wzro-
stowym; zob. rys. 2). Liczba emigrantów 
Irlandii ros a w latach 2004–2012 (tab. 3 
oraz rys. 3). Od 2009 roku notuje si  tam 
ujemne saldo migracji. 

W Polsce liczby, tak emigrantów, jak 
imigrantów, gwa townie wzros y w roku 
2009. Wcze niej utrzymywa y si  na niskim 
poziomie, a pó niej ustabilizowa y si  na 
do  wysokim poziomie oko o 200 tysi cy 
rocznie, przy czym saldo migracji by o 
stale ujemne i kszta towa o si  na pozio-
mie oko o 20 tysi cy rocznie do roku 2007 
oraz oko o 60 tysi cy rocznie od roku 2008. 

Rysunek 2. Procentowy udzia  imigruj cych do Irlandii i Polski w populacji tych krajów w latach 

2004–2013 (w %)
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ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z tabel 2 i 3.

Rysunek 3. Procentowy udzia  emigruj cych z Irlandii i Polski w populacji tych krajów w latach 
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ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z tabel 2 i 3.
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Obserwowany gwa towny wzrost jest jednak 
najprawdopodobniej artefaktem wywo a-
nym zmian  kryteriów uznawania (przez 
m.in. Polsk ) kogo  za imigranta lub emi-
granta.

W ca ym badanym okresie odsetek 
ludno ci emigruj cej z Polski by  znacz-
nie mniejszy ni  w przypadku Irlandii, co 
wyra nie wida  na rysunku 3. Odsetek 
ludno ci imigruj cej jest równie  na du o 
ni szym poziomie (rys. 2). W dodatku 
dynamika kszta towania si  tego odsetka 
dla Irlandii jest do  zaskakuj ca. Mo na j  
jednak, przynajmniej jako ciowo, obja ni  
za pomoc  dynamiki PKB, która zostanie 
omówiona w nast pnym podrozdziale.

5.3. PKB na mieszka ca w standardzie 
si y nabywczej

By móc porówna  stop  yciow  lud-
no ci w ró nych krajach, a tym samym 
lepiej oceni  sytuacj  materialn , wzi to 
pod uwag  produkt krajowy brutto przy-
padaj cy na jednego mieszka ca, czyli tzw. 
PKB per capita. Dodatkowo, powinno 
uwzgl dni  si  si  nabywcz , czyli ile prze-
ci tny mieszkaniec danego kraju mo e 
kupi  dóbr i us ug za przypadaj c  na 
niego cz  PKB, a wi c zastosowa  pro-
dukt krajowy brutto per capita w parytecie 
(standardzie) si y nabywczej. Trzeba jed-
nak podkre li , e miernik ten nie w pe ni 
oddaje sytuacj  materialn  spo ecze stwa, 
poniewa  nie uwzgl dnia np. pracy na 
czarno czy efektów pracy wykonywanej na 
w asne potrzeby (Adamowicz, 2008, s. 32). 
Nie pretenduje równie  do ujmowania 
wp ywu takich czynników jak ilo  czasu 
wolnego.

W tabeli 4 umieszczono warto ci sto-
sunku PKB per capita w standardzie si y 
nabywczej (ang. purchasing power standards 
– PPS10) do redniej dla wszystkich 28 kra-

jów Unii Europejskiej. Z analizy danych 
zawartych w tej tabeli wynika, i  w Irlandii 
w latach 2004–2007 warto  PKB w przeli-
czeniu na mieszka ca wyra ona w PPS by a 
prawie trzykrotnie wy sza ni  w Polsce. 
W rozpatrywanym okresie najwi ksza jej 
warto  przypad a w Irlandii na 2007 rok, 
ale w kolejnym roku gwa townie spad a 
o 15 punktów procentowych, a nast pnie 
nast pi  okres stagnacji na poziomie oko o 
130% redniej UE28.  Je li za  chodzi 
o Polsk , to z roku na rok warto  PKB per 
capita w standardzie si y nabywczej ro nie. 
Cho  pozostaje poni ej redniej dla Unii 
Europejskiej, to ,,ma ymi krokami” zbli a 
si  do niej. Najmniejsz  warto  analizo-
wanego wska nika odnotowano w Polsce 
w 2004 r., kiedy to wynios a 49% redniej 
UE28. W kolejnych dwóch latach utrzymy-
wa a si  ona na sta ym poziomie 50%, a od 
2007 r. stopniowo ros a, by osi gn  naj-
wy sz  warto  w 2013 r., kiedy to wynios a 
67%. Przyrost absolutny tego wska nika 
w ca ym badanym okresie wyniós  zatem 
18 punktów procentowych. Od 2009 roku 
wska nik dla Polski jest ju  tylko o oko o 
czynnik dwa (a nie trzy) ni szy ni  dla 
Irlandii.

Kszta towanie si  PKB dla Irlandii jest 
jednym z g ównych czynników obja niaj -
cych dynamik  poziomu imigracji do tego 
kraju. Dynamika wzrostu PKB za amywa a 
si  ju  w 2006 roku, co spowodowa o skur-
czenie si  rynku pracy w kolejnych dwóch 
latach, skutkuj ce gwa townym obni eniem 
si  liczby imigrantów. Natomiast stabiliza-
cja PKB po roku 2009 spowodowa a naj-
prawdopodobniej ustalenie si  poziomu 
imigracji.

5.4. Dzietno

Jednym z ciekawszych indykatorów 
zmian jako ci ycia spo ecze stwa jest 

Tabela 4. Stosunek PKB per capita w standardzie si y nabywczej (PPS) w Irlandii i w Polsce w latach 

2004–2013 do redniej dla 28 krajów UE (warto ci w tabeli podane s  w procentach)

Kraj
Rok

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

UE28 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Irlandia 143 145 146 147 132 128 129 130 130 130

Polska 49 50 50 53 55 59 62 64 66 67

ród o: opracowanie w asne na podstawie: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&ini-
t=1&language=en&pcode=tec00114&plugin=1 (05.07.2015).
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zmiana poziomu dzietno ci, po odwik aniu 
zmian zwi zanych ze struktur  demogra-
ficzn . Sam poziom jest uwarunkowany 
kulturowo i demograficznie. Porówny-
wanie ró nych spo ecze stw jest trudne. 
W przypadku Polski i Irlandii ró nica jest 
jednak kolosalna. O ile Irlandia wykazuje 
wspó czynnik na poziomie zast powania 
pokole , o tyle Polska jest spo ecze stwem 
wymieraj cym. Ci gniemy europejsk  red-
ni  w dó . Widoczne w tabeli 5 oraz na 
rysunku 4 zmiany maj  w przypadku Polski 
natur  demograficzn . Maksimum w latach 
2009–2010 jest zwi zane z wy em demo-
graficznym lat 80. ubieg ego wieku. O ile 
wysoki poziom dzietno ci w Irlandii nie-
koniecznie wiadczy o wysokim poziomie 
ycia rodzin, cho  jest z takim pogl dem 

w pe ni zgodny, o tyle niski poziom w Pol-
sce wygl da na zwi zany z trudn  sytuacj  
rodziny w Polsce. Wymienienie wszystkich 
powszechnie znanych maj cych znaczenie 

czynników przekracza jednak ramy niniej-
szego artyku u.

5.5. Liczba zawieranych ma e stw 
i przeprowadzanych rozwodów

Dane podane w tabeli 6 i przedstawione 
na rysunku 5 dotycz  liczby zawieranych 
ma e stw oraz przeprowadzanych rozwo-
dów na 10 tysi cy mieszka ców osobno dla 
Polski i Irlandii. Pierwszy z tych mierników 
ma g ównie natur  demograficzn . Wp yw 
na niego ma równie  spo eczna preferencja 
do formalizowania zwi zków. Liczba zawie-
ranych ma e stw jest na podobnym pozio-
mie w obu krajach, cho  wyra nie widoczne 
jest maksimum obserwowane dla Polski 
w roku 2008; tak jak poprzednio, zwi zane 
z wy em demograficznym. Podobna cz sto  
zawierania ma e stw mog aby stanowi  
podstaw  do uznania drugiego z mierni-
ków, czyli cz sto ci rozwodów, jako dobrego 
narz dzia statystycznego porównania jako ci 

Tabela 5. Liczba dzieci przypadaj cych na jedn  kobiet  w UE28, Irlandii i Polsce w 2004–2013

Kraj
Rok

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EU28 1,50 1,51 1,54 1,56 1,61 1,61 1,62 1,58 1,58 1,55

Irlandia 1,93 1,86 1,91 2,01 2,06 2,06 2,05 2,03 2,01 1,96

Polska 1,23 1,24 1,27 1,31 1,39 1,41 1,41 1,33 1,33 1,29

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych ze strony http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.
do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tsdde220&language=en [tsdde220] (02.02.2016).

Rysunek 4. Liczba dzieci przypadaj cych na jedn  kobiet  w UE 28, Irlandii i Polsce w 2004–2013
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Tabela 6. Liczba zawieranych ma e stw oraz przeprowadzanych rozwodów na 10000 mieszka ców 

w latach 2004–2013 w Polsce i Irlandii
K

ra
j

Miernik
Rok

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ir
la

n
d

ia

Liczba 
ma e stw 20 979 21 355 22 089 22 756 22 187 21 627 20 594 19 855 20 713 bd

Liczba 
rozwodów 3 100 3 400 3 684 3 684 3 630 3 341 3 113 2 819 2 892 bd

Liczba 
rozwodów 
w stosunku 
do liczby 
ma e stw 
(w %)

14,78 15,92 16,68 16,19 16,36 15,45 15,12 14,2 13,96 –

P
o

ls
ka

Liczba 
ma e stw 191 824 206 916 226 181 248 702 257 744 250 794 228 377 206 471 203 850 180 396

Liczba 
rozwodów 56 332 67 578 71 912 66 586 65 475 65 345 61 300 64 594 64 432 66 132

Liczba 
rozwodów 
w stosunku 
do liczby 
ma e stw 
(w %)

29,37 32,66 31,79 26,77 25,4 26,06 26,84 31,28 31,61 36,66

ród o: opracowanie w asne na podstawie: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?datase-
t=demo_nind&lang=en (ma e stwa) oraz http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?datase-
t=demo_ndivind&lang=en (rozwody) (16.07.2015).

Rysunek 5. Liczba zawieranych ma e stw oraz przeprowadzanych rozwodów na 10000 mieszka ców 
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t=demo_nind&lang=en (ma e stwa) oraz http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?datase-
t=demo_ndivind&lang=en (rozwody) (16.07.2015).
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ycia rodzin w obu krajach. Liczba rozwo-
dów na 10 tysi cy mieszka ców jest oko o 
dwa razy wy sza w Polsce ni  w Irlandii. 
Mniej wi cej co trzecie polskie ma e stwo 
si  rozpada, podczas gdy w Irlandii tylko 
oko o co pi te. Prosty wniosek o du o ni -
szej jako ci ycia rodzin w Polsce jest jednak 
pochopny. Przeprowadzenie procesu rozwo-
dowego jest znacznie trudniejsze w Irlandii 
ni  w Polsce. Na przyk ad nale y wykaza  
przynajmniej czteroletni rozk ad po ycia 
ma e skiego, a rozwody w Irlandii zosta y 
dopuszczone zaledwie 20 lat temu, dzi ki 
minimalnej przewadze referendalnej zwo-
lenników takiego rozwi zania.

6. Podsumowanie

W artykule podj to prób  analizy 
porównawczej jako ci ycia rodzin w dwóch 
wybranych krajach – Irlandii oraz Polsce 
w latach 2004–2013. Po pierwsze Irlandia 
przeznacza obecnie na pomoc socjaln  dla 
rodzin 3,9% PKB, a Polska jedynie 1,3%. 
Po drugie Irlandia posiada szerszy kata-
log powszechnych materialnych wiadcze  
rodzinnych. Polska w tym zakresie oferuje 
jedno wiadczenie powszechne. Wi kszo  
wiadcze  w Polsce jest przeznaczona dla 

rodzin ubogich. Po trzecie wysoko  pobie-
ranych w Irlandii wiadcze  jest zdecydowa-
nie wy sza ni  wiadcze  w Polsce. Dodat-
kowo, okres pobieranych wiadcze  jest 
d u szy w Irlandii ni  w Polsce. W zwi zku 
z tym mo na jednoznacznie stwierdzi , e 
wiadczenia dla rodzin w Irlandii s  lepiej 

i przyst pniej skonstruowane. Mo na przy-
puszcza , e tak prowadzona polityka ma 
pewien wp yw na podejmowanie decyzji 
przez m odych ludzi – zarówno o za o eniu 
rodziny, jak i o posiadaniu dzieci. W arty-
kule pokazano, e w analizowanych latach 
populacja Irlandii wzros a o oko o 14%, 
Polski zmniejszy a si  o 0,34%. Skumulo-
wane saldo migracji dla Polski w badanym 
okresie wynios o –474,5 tysi cy osób, dla 
Irlandii 165 tysi cy osób. 

Nale y jednak zwróci  uwag  na fakt, e 
poziom emigracji z Irlandii jest wyra nie 
wy szy ni  z Polski. Dodatnie saldo migra-
cji w Irlandii wynika z jeszcze wy szego 
poziomu imigracji. Oznacza to, e Irlandia, 
cho  postrzegana przez imigrantów jako 
dobre miejsce do ycia, to dla porówny-
walnej cz ci jej mieszka ców jawi si  jako 
niewystarczaj co dobra. 

Autorki podj y niezwykle wa ne zagad-
nienia powszechnych wiadcze  dla rodzin 
w kontek cie jako ci ycia rodzin, proble-
matyk  wielowymiarow  i z o on . Maj  
nadziej , e niniejszy artyku  b dzie stano-
wi  zach t  do dalszych bada  i analiz na 
temat jako ci ycia rodzin.

Przypisy
 1 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny 

i opieku czy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 ze 
zm.), art. 27. 

 2 http://sjp.pl/rodzina (22.03.2015). 
 3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

2 kwietnia 1997 (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, 
poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. 
Nr 200, poz. 1471), Rozdzia  I – Rzeczpospolita, 
art. 18. 

 4 Opracowano na podstawie informacji http://
www.mpips.gov.pl; http://www.citizensinforma-
tion.ie/en/.

 5 Urz d ds. Szkole  i Zatrudnienia w Irlandii. 
 6 https://www.welfare.ie/en/Pages/273_Child-Be-

nefit.aspx (dost p 19.04.2015). 
 7 https://www.welfare.ie/en  http://www.citizensin-

formation.ie/en/ 
 8 http://www.citizensinformation.ie/en/social_welf

are/social_welfare_payments/social_welfare_pay
ments_to_families_and_children/maternity_
benefit.html (dost p 19.04.2015). 

 9  www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/214/D201
6000021401.pdf 

10  Wspólna umowna jednostka walutowa stosowana 
w Unii Europejskiej do przelicze  zagregowanych 
danych ekonomicznych dla potrzeb porówna  
przestrzennych, w taki sposób, aby wyelimino-
wa  ró nice w poziomach cen mi dzy pa stwami 
cz onkowskimi (GUS 2016, http://stat.gov.pl/meta-
informacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-
statystyce-publicznej/3782,pojecie.html).
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