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500 plus na każde dziecko budzi poczucie niesprawiedliwości wśród Polaków

Rozszerzenie programu „500 plus” na każde dziecko, niezależnie od poziomu dochodu
rodziców, wywołuje mieszane odczucia. Co prawda, nieco ponad połowa Polaków (53%)
ocenia takie rozwiązanie jako sprawiedliwe społecznie, ale jednocześnie większość jest
zdania, że nie jest to w porządku, skoro brakuje pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli oraz
podniesienie świadczeń osobom niepełnosprawnym (61%). Poczucie niesprawiedliwości
budzi również fakt, że wypłata może objąć rodziny, których rodzice celowo nie chcą
pracować, bo wolą utrzymywać się z zasiłków (68%) – tak wynika z badania
przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna.
Najbardziej pozytywny odbiór rozszerzenia programu „500 plus” na każde dziecko, niezależnie od
poziomu dochodów rodziców, jest wśród elektoratu PiS (75%). Popiera je też większość zwolenników
Wiosny (59%) oraz połowa (50%) wyborców Koalicji Europejskiej.
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Większość Polaków (61%) uważa jednak, że rozszerzenie programu „500 plus” na każde dziecko jest
niesprawiedliwe w sytuacji, gdy brakuje pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli i podniesienie
świadczeń osobom niepełnosprawnym.
Zdecydowana większość zwolenników Koalicji Europejskiej (75%) oraz Wiosny (82%) uważa takie
rozwiązanie za niesprawiedliwe. Co ciekawe, wśród elektoratu partii rządzącej przeważają osoby dla
których ta propozycja jest sprawiedliwa (39%).

Polacy w większości (68%) są sceptyczni wobec propozycji rozszerzania programu „500 plus” na
każde dziecko w rodzinach, w których rodzice celowo uchylają się od pracy, bo wolą się utrzymywać
z zasiłków. Podobnie jak w poprzednim pytaniu, zwolennicy KE (74%) i Wiosny (77%) mają większe
poczucie niesprawiedliwości niż wyborcy PiS (48%).
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Połowie badanych (50%) nie podoba się fakt, że „500 plus” na każde, w tym na pierwsze dziecko będą
otrzymywać wszystkie rodziny, niezależnie od poziomu dochodów rodziców.
Takie rozwiązanie za niesprawiedliwe uważa 58% wyborców Koalicji Europejskiej i 50% wyborców
Wiosny, podczas gdy zwolennicy PiS w większości (61%) oceniają je jako sprawiedliwe.
„Wyniki badania pokazują, że powiązanie wypłaty „500 plus” na każde dziecko z aktywnością
zawodową rodziców czy wprowadzeniem kryterium dochodowego zyskałoby większe poparcie
społeczne. Propozycja w obecnym kształcie, w sytuacji gdy brakuje pieniędzy dla nauczycieli czy osób
niepełnosprawnych, budzi duże poczucie niesprawiedliwości, szczególnie wśród wyborców partii
opozycyjnych. To może dodatkowo pogłębić podziały społeczne”- mówi Alicja Defratyka, autorka
projektu ciekaweliczby.pl.
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Spośród osób, które uważają, że program „500 plus” powinien obejmować rodziny w zależności od
dochodu, 17% twierdzi, że świadczenie na pierwsze dziecko nie powinno być wypłacane już przy
dochodzie miesięcznym przekraczającym 1000 zł netto na osobę w rodzinie, prawie co trzeci (32%) że powyżej 2000 zł na osobę, a 16% – że powyżej 3000 zł na osobę.
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-----------------------------------------------------------------------------------Nota metodologiczna: Badanie przeprowadzone na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna dla
serwisu ciekaweliczby.pl Próba ogólnopolska N=1091 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji
w populacji Polaków wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.
Termin realizacji: 15 - 18 marca 2019 r. Metoda CAWI.
Ciekaweliczby.pl to autorski projekt edukacyjny przybliżający opinii publicznej warte poznania fakty
oparte o konkretne dane liczbowe. Ideą jest prezentowanie danych tak, by każdy mógł łatwo
wyciągnąć z nich obiektywne wnioski i krytycznie spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość. To cenna
umiejętność w dobie post-prawdy, gdy granice między faktem i opinią, prawdą i fałszem, informacją
i dezinformacją coraz bardziej się zacierają. Więcej na www.ciekaweliczby.pl oraz na Facebooku
Ariadna to ogólnopolski panel badawczy audytowany przez Organizację Firm Badania Opinii Rynku
(OFBOR). Więcej na www.panelariadna.pl
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