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Przemiany rodziny

1. Zmiany w procesie formowania związków

• Spadek skłonności do zawierania małżeństw 

• Wzrost znaczenia kohabitacji

2. Zmiany w procesie płodności

• Opóźnianie decyzji o zostaniu rodzicem

• Rezygnacja z kolejnych urodzeń

• Nasilenie się bezdzietności

• Rodzenie i wychowywanie dzieci poza  związkiem małżeńskim

3.    Wzrost natężenia rozpadu małżeństw



Możliwe wyja śnienia

• zmiany w systemie warto ści , rosnąca chęć realizacji potrzeb 
wyższego rzędu, takich jak poczucie samorealizacji i spełnienia, 
kontestacja wartości tradycyjnych i manifestacja indywidualistycznego 
stylu życia (Van de Kaa 2001, Lesthaeghe i Surkyn 2002, Lesthaeghe i 
Neidert 2006), np.:
• rosnące aspiracje edukacyjne i zawodowe kobiet
• konsumpcyjny styl życia

• napotykane ograniczenia związane z przemianami ekonomicznymi 
(rosnąca konkurencyjność rynków, ograniczanie wydatków państwa na 
cele społeczne) oraz społecznymi (ograniczenia na rynku partnerskim 
związane z rosnącą różnicą w poziomie wykształcenia kobiet i 
mężczyzn) (Billari 2004, McLanahan 2004, Perelli-Harris i in. 2010)





Cel projektu

Czy zmiany w tworzeniu rodziny w Polsce s ą efektem 

zmiany światopogl ądowej czy napotykanych ogranicze ń?

Analizowane procesy:

• Zachowania prokreacyjne, w tym:

• Opóźnianie decyzji o wejściu w rodzicielstwo

• Opóźnianie / rezygnacja z drugiego dziecka

• Proces stawania się bezdzietnym /-ą

• Urodzenia pozamałżeńskie

• Formowanie związków

• Rozpad związków



Metody

Badamy:

• zamierzenia

• związki między wymienionymi procesami a:

• statusem społeczno-ekonomicznym: wykształcenie, status na 

rynku pracy, sytuacja materialna czy mieszkaniowa

• posiadaniem partnera

• wpływ zachowań związanych z formowaniem i rozpadem rodzin na 

zadowolenie z życia



Dane

Dane ilo ściowe:

� Badanie ankietowe „Generacje, Rodziny i Płe ć Kulturowa” (GGS-PL), 
przeprowadzone przez GUS w 2011r. na próbie 20 tys. osób w wieku 18-79

� Badanie ankietowe „Biografie zawodowe, rodzinne i edukacyjne” 
(EFES), przeprowadzone przez TNS OBOP w 2006r. na próbie 3000 kobiet 
w wieku 25-40 lat

� Badanie ankietowe „Bezdzietno ść i pó źna płodno ść” , przeprowadzone 
przez TNS OBOP w 2011r. na próbie kobiet bezdzietnych oraz próbie kobiet, 
które urodziły pierwsze dziecko po 35 roku życia

Dane jako ściowe:
� Pogłębione wywiady indywidualne z kobietami żyjącymi w kohabitacji, 

kobietami, które urodziły dziecko poza związkiem małżeńskim, kobiety 
bezdzietne oraz kobiety, które opóźniły wejście w macierzyństwo 
(wykonawca TNS OBOP, 2011).



Program konferencji

SESJA 1. UWARUNKOWANIA PŁODNO ŚCI

1. Planowanie rodzicielstwa: preferencje i ograniczenia • dr Monika Mynarska, Marta Styrc

2. Status społeczno-ekonomiczny a zachowania prokreacyjne • dr Anna Matysiak

3. Którędy do bezdzietności? Analiza ścieżek życia kobiet, które nigdy nie zostały 
matkami • dr Monika Mynarska, dr Anna Matysiak, Anna Rybińska

SESJA 2. PRZEMIANY ŻYCIA RODZINNEGO 

1. Dekompozycja trendów w urodzeniach pozamałżeńskich •  dr Anna Baranowska-Rataj

2. Urodzenia w kohabitacji: wybór czy konieczność? • dr Anna Matysiak, dr Monika Mynarska

3. Stabilność małżeństw a status społeczno-ekonomiczny kobiet • Marta Styrc,  dr Anna 
Matysiak

SESJA 3. ZNACZENIE RODZINY - PODSUMOWANIE 

1. Czy posiadanie rodziny podnosi poczucie szczęścia Polek i Polaków? • 
dr Anna Baranowska-Rataj, dr Anna Matysiak

2. Podsumowanie • dr Anna Matysiak


