Odpowiedź na interpelację nr 13190
w sprawie premii za szybkie urodzenie drugiego dziecka
Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha
Warszawa, 25-11-2020
Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na interpelację nr 13190 Pani Poseł Aleksandry Gajewskiej w sprawie premii za szybkie urodzenie
drugiego dziecka, uprzejmie informuję.
W 2019 roku w całkowitej liczbie urodzeń udział drugich urodzeń wyniósł 35,74% i był o 2,26 pkt. proc. niższy niż w
2018 roku, kiedy to wyniósł 38,0%. Można przypuszczać, że więcej kobiet zdecydowało się na macierzyństwo i
urodzenie pierwszego dziecka po wzroście pomocy finansowej na wychowanie dzieci przez zasiłek wychowawczy 500+,
który obowiązuje od 2017 roku. Bezwzględna liczba drugich urodzeń w 2019 roku wyniosła 134 tys. przy ogólnej liczbie
urodzeń, która osiągnęła wartość 374,9 tys. W miastach liczba dzieci, które urodziły się drugie w kolejności wyniosła
79,1 tys., a na wsiach 54,8 tys.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z uwagą przygląda się różnym rozwiązaniom pokazywanym w badaniach oraz
wprowadzanym w innych krajach, które w dłuższej perspektywie mogą mieć pozytywny i istotny wpływ na poprawę
sytuacji demograficznej Polski. Stale obserwuje się i poddaje analizie różne instrumenty polityki rodzinnej, zarówno o
charakterze finansowym, jak i innego rodzaju. Propozycja tzw. premii za urodzenie drugiego dziecka mającej stanowić
zachętę dla rodziców do podejmowania decyzji o posiadaniu kolejnych dzieci również jest rozpatrywana. Musi ona
jednak wpisywać się w szerszy zestaw działań służących rozwojowi rodziny i wymaga jeszcze dalszych prac.
Obecnie przygotowywana jest Strategia Demograficzna, której celem jest wyznaczenie kierunków działań wpływających
na zwiększenie dzietności pozwalający na odnowę demograficzną kraju. Oparta jest na światowych i krajowych
badaniach i stawia przed sobą 3 główne zadania: zmniejszenie barier do posiadania dzieci, zwiększenie idealnej wielkości
rodziny oraz zmniejszenie skali odkładania urodzin w czasie. Omawiany instrument stanowi część działań w kierunku
realizacji celu ostatniego, jakim jest zachęcanie rodziców do wcześniejszych urodzin, dlatego jest on brany pod uwagę w
pracach nad Strategią.
Demografowie zwracają uwagę, że kluczowe jest kompleksowe i trwałe wdrażanie polityki prorodzinnej dla odwrócenia
niekorzystnych trendów demograficznych występujących obecnie w naszym kraju, a także charakteryzować się synergią
i koordynacją działań. Dlatego wszystkie planowane przedsięwzięcia ze względu na swą długofalowość wymagają
dobrego przygotowania, aby służyć wzrostowi dzietności dla zahamowania spadku liczby ludności.
Z poważaniem
z up. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Barbara Socha
Podsekretarz Stanu

