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Bezdzietność w Polsce

� W Polsce wśród kobiet urodzonych w latach 1945-1955 około 8% nigdy nie
urodziło dziecka

� Wśród kobiet urodzonych w 1970 roku liczba ta wzrosła do 17%
� Polska charakteryzuje się jednym z najwy ższych poziomów

bezdzietno ści w Europie Środkowo-Wschodniej
� Wg niektórych prognoz, wśród kobiet urodzonych w 1975 roku, nawet

25% będzie prowadziło bezdzietne życie (Sobotka 2004)

ALE:

� Dzieci zajmują bardzo ważne miejsce w systemie wartości Polaków (Giza-
Poleszczuk i Poleszczuk 2004)

� Jedynie około 5% kobiet nie chce w ogóle mieć dzieci (Mynarska 2011)



Proces “pozostawania bezdzietnym”

� Bezdzietność - rezultat wielu decyzji , podejmowanych w rozmaitych
kwestiach, w zmieniaj ących si ę okoliczno ściach i pod wpływem wielu
czynników oddziałujących w cyklu życia jednostki

� W praktyce często trudno określić jednoznaczną, pojedynczą przyczynę
bezdzietności

� W centrum naszej uwagi jest nie decyzja o pozostaniu bezdzietnym ale
PROCES „pozostawania bezdzietnym”

� Naszym celem nie jest zbadanie przyczyn bezdzietności, ale
zilustrowanie ścieżek prowadz ących do bezdzietno ści



Czynniki potencjalnie związane z bezdzietnością

� Szczególnie istotna dla zrozumienia bezdzietności jest analiza
doświadczeń jednostki w sferze edukacji , kariery zawodowej oraz
związków

� Dotychczasowe badania wskazują, że w biografiach kobiet bezdzietnych
najczęściej obserwujemy:
� Brak związku małżeńskiego
� Przedłużoną edukację
� Aktywność na rynku pracy i wysokie aspiracje zawodowe



Metoda badawcza i dane

� Analiza sekwencji:

� Technika badawcza: kompleksowe spojrzenie na całość przebiegu
życia

� Sekwencja: SSSS � KKKK � MMMM � SSSS

� Cel: całościowe ukazanie ścieżki życia oraz jej złożoności

� Dane:

� „Rozpowszechnianie się nowych zdarzeń demograficznych:
bezdzietność i późna płodność”, przeprowadzone przez TNS OBOP w
2011r. 449 kobiet bezdzietnych

37 - 46 lat w momencie wywiadu

kohorta: 1965 - 1974



Konstrukcja sekwencji

� Jednostka czasu obserwacji: miesiąc

� Okres obserwacji: od 15 do 37 roku życia 

264 miesięcy obserwacji (22 lata)

� Kobiety mogły znale źć się w stanach:

� w edukacji (E0) lub ukończyła edukację (E1)

� nie pracuje (P0) lub pracuje (P1)

� nie jest w związku (Z0) lub jest w związku (kohabitacja lub małżeństwo: Z1) 

E0P1Z1
E1P1Z0

…



Nazwa skupienia Liczebno ść

Niestabilne zatrudnienie 15%

Ustawiczne kształcenie 16,20%

Pracujące mężatki 17,30%

Problemy zdrowotne 15,80%
Pracujące kobiety z wyższym 
wykształceniem 18,20%
Pracujące kobiety z niższym 
wykształceniem 17,30%

Ścieżki życia kobiet bezdzietnych

� Wyodrębniono sześć ścieżek prowadzących do bezdzietności



Praca i edukacja

� Pracujące kobiety z 
wyższym 
wykształceniem 

18,20 % próby

� Ustawiczne kształcenie

16,20 % próby



Niższe wykształcenie

� 17,30% próby



Problemy zdrowotne

� 15,80% próby



Bezdzietność w związku

� Pracujące mężatki

17,30% próby

� Niestabilne zatrudnienie

15% próby



Wnioski

� Analizy wskazują na ogromną wielobarwno ść i zło żono ść biografii kobiet 
bezdzietnych

� W biografiach przeplatają się trzy czynniki, istotne w procesie pozostawania 
bezdzietnym: brak stabilnego zwi ązku , problemy z zaj ściem w ci ążę i 
ogólne problemy zdrowotne

� Rola wykształcenia i pracy zawodowej – mniej jednoznaczna. Wyróżniono 
specyficzne grupy kobiet bezdzietnych stale aktywnych zawodowo, 
doświadczających przerw w zatrudnieniu oraz w ogóle nie pracujących

� Obalenie mitu: wzrost bezdzietno ści w Polsce NIE jest zwi ązany z 
aspiracjami zawodowymi kobiet! 

� Musimy lepiej zrozumieć, w jakich okolicznościach określony poziom 
wykształcenia oraz posiadanie lub brak pracy może prowadzić do 
pozostawania bezdzietnym



Dziękujemy za uwagę!

monika.mynarska@gmail.com
amatys@sgh.waw.pl 

an.rybinska@gmail.com
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