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Monika Mynarska na podstawie analiz i opracowań

Anny Rybińskiej, Eweliny Słotwińskiej-Rosłanowskiej

Jak młode pokolenia wchodzą w dorosłość? 



Przemiany przebiegu życia

▪ Ważna motywacja GGS-PL: Opisanie i wyjaśnienie przemian życia rodzinnego w Polsce

▪ Przemiany biografii zawodowych i rodzinnych 

▪ Przemiany te obserwowane są od etapu „przejścia do dorosłości”: 
▪ ukończenie szkoły
▪ podjęcie pierwszej pracy
▪ opuszczenie domu rodzinnego 
▪ zawarcie związku (małżeńskiego)
▪ pierwsze dziecko 



Historie życia Polek i Polaków w GGS-PL

▪ Jak przebiegał proces przejścia do dorosłości w różnych generacjach?

▪ Analiza sekwencji zdarzeń umożliwiła odtworzenie typowych biografii poszczególnych 
pokoleń dla kobiet i mężczyzn urodzonych w latach 1950-1984

▪ Porównanie dwóch generacji: 
▪ Pokolenie rodziców (urodzeni w latach 1950-1954) 
▪ Pokolenie ich dzieci (urodzeni 25 lat później – w latach 1975-1979)

▪ Dla wybranych wydarzeń – podana mediana wieku 



Przechodzenie do dorosłości – Pokolenie 1950-1954
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Przechodzenie do dorosłości – Pokolenie 1975-1979
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Typy pierwszych związków – według roku urodzenia
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Postawy wobec kohabitacji 
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Stopień poparcia (zgadzam się lub zdecydowanie się zgadzam) 
dla stwierdzenia: 
„Para może mieszkać razem bez małżeństwa nawet jeśli nie 
zamierzają się pobrać”



Przejście do dorosłości – opóźnianie i zmiana wzorców

▪ Kobiety i mężczyźni urodzeni w latach 1975-1979 rozpoczęli proces przejścia do 
dorosłości później (około 21 roku życia ) niż pokolenie ich rodziców (około 18 roku 
życia)

▪ Proces ten w pokoleniu rodziców zaczynał się od ukończenia edukacji, w młodszym 
pokoleniu – od podjęcia pracy

▪ Rodzicielstwo niezmiennie jest uwieńczeniem procesu wchodzenia w dorosłość, 
ale następuje dużo później

▪ W pokoleniu urodzonym w latach 1975-1979 obserwujemy dużo więcej wydarzeń: 
okresy bezrobocia, powroty do edukacji. 

▪ Małżeństwo coraz częściej poprzedzane jest kohabitacją



Dziękuję za uwagę

Badanie „Generacje i Rodziny” zostało sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki. 
Runda pierwsza – na podstawie umowy 554/N-UNECE/2009/0. 
Runda druga – na podstawie umowy 2013/08/M/HS4/00421.


