
Od opuszczenia domu rodzinnego do przejścia na emeryturę. 
Życie Polaków w świetle danych z badania ankietowego „Generacje i Rodziny” (GGS-PL)
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Krzysztof Tymicki

Czas oczekiwania na ciążę w kontekście 
odraczania decyzji o posiadaniu dziecka. 
Rezultaty z 1 i 2 fali badania GGS-PL.



Tło badania

❖ Ewolucyjnie ukształtowana predyspozycja do wczesnego rodzicielstwa

❖ Relacja między wiekiem kobiety a płodnością biologiczną

❖ Opóźnianie decyzji o rozpoczęciu starań o dziecko może prowadzić do sytuacji w której poczęcie
dziecka może być utrudnione z uwagi na spadek płodności biologicznej

❖ Czy biorąc pod uwagę obserwowany we współczesnych społeczeństwach wzorzec dzietności
możemy mówić o wpływie spadku płodności biologicznej na realizację zamierzeń
prokreacyjnych?



Płodność biologiczna kobiet jako funkcja wieku: implikacje demograficzne

❖ Wiek ok. 22 lat jako średni wiek urodzenia 
pierwszego dziecka w społeczeństwach 
przed drugim przejściem demograficznym

❖ W społeczeństwach po drugim przejściu 
demograficznym, wzrost średniego wieku 
rodzenia pierwszego dziecka a tym samym 
utrata „korelacji” między płodnością 
biologiczną a decyzją o poczęciu i 
urodzeniu dziecka

❖ W wieku 35 lat kobiety mają płodność 
biologiczną zbliżoną do tej obserwowanej 
w wieku lat 15.

❖ Stąd kobiety pragnące zrealizować 
zamierzenia prokreacyjne po 35 roku życia 
mogą liczyć się z komplikacjami. 

Wood, James W. (1989) Fecundity and Natural Fertility in Humans. In: S

R. Milligan, (ed.) Oxford Reviews of Reproductive Biology, Oxford: Oxford

University Press
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Płodność biologiczna kobiet jako funkcja wieku: implikacje demograficzne
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Wzorce dzietności w Polsce: 1971 i 2014
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Odraczanie decyzji o posiadaniu dziecka a realizacja intencji prokreacyjnych

FAKTYCZNA LICZBA 
DZIECI

PLANOWANA LICZBA 
DZIECI

▪ Zmiany w preferencjach: dobrowolna bezdzietność, wpływ

posiadania pierwszego dziecka na decyzje o kolejnym (sekwencyjne

podejmowanie decyzji bliźnięta)

▪ Niedobrowolna bezdzietność: wpływ czynników fizjologicznych i bio-

medycznych, obniżona płodność, reprodukcyjne starzenie się

▪ Wpływ metod wspomagania zapłodnienia na możliwość realizacji

zamierzeń prokreacyjnych



Znaczenie problemu spadku płodności biologicznej

1. Przyczyny spadku płodności biologicznej wraz z wiekiem
▪ Komponent fizjologiczny: spadek płodności wraz z wiekiem (reprodukcyjne starzenie się)
▪ Komponent behawioralny: spadek aktywności seksualnej wraz z wiekiem

2. Wzrost prawdopodobieństwa problemów z donoszeniem ciąży i urodzeniem zdrowego
dziecka
▪ Wzrost częstotliwości poronień wraz z wiekiem (szczególnie w grupie wieku 30-35)
▪ Problem z poczęciem dziecka (powyżej wieku 35 lat)
▪ Większe prawdopodobieństwo wad genetycznych

3. Konsekwencje na poziomie indywidualnym:
▪ Wzrost odsetka bezdzietnych, 
▪ Brak możliwości realizacji zamierzeń prokreacyjnych 
▪ Brak możliwości „odzyskania” urodzeń utraconych na skutek opóźniania decyzji o posiadaniu dziecka

4. Konsekwencje na poziomie makro: wpływ na współczynniki dzietności?

5. Jak zmierzyć wpływ odraczania decyzji prokreacyjnych na realizację zamierzeń
prokreacyjnych w badaniach sondażowych?



Pomiar spadku potencjału prokreacyjnego 

Pomiar za pomocą “czasu oczekiwania na ciążę” (ang. Waiting time to Pregnancy):

▪ Interwał między podjęciem świadomych starań o poczęcie dziecka a zajściem w ciążę
mierzony za pomocą liczba miesięcy (ilość cykli menstruacyjnych) przy założeniu braku
stosowania antykoncepcji i regularności współżycia.

Cykle menstruacyjne Częstotliwość wystąpienia Szanse na poczęcie dziecka w przyszłości

6 cykli bez poczęcia Około 20% par z nieznacznym 
stopniem niepłodności

50% par pocznie dziecko w ciągu kolejnych 
6 miesięcy. Reszta wykazuje umiarkowaną 
niepłodność

12 cykli bez poczęcia Około 10% par z 
umiarkowanym lub znacznym 
stopniem niepłodności

50% par pocznie dziecko w ciągu kolejnych 
36 miesięcy. Reszta wykazuje niepłodność.

Więcej niż 48 cykli bez 
poczęcia

Około 5% par bezpłodnych Bardzo małe szanse na poczęcie dziecka

Miara ta jest związana z kryteriami WHO mającymi na celu określenie stopnia płodności:



Pomiar spadku potencjału prokreacyjnego w badaniu GGS-PL 

 Pomiar czasu oczekiwania na ciążę (WtP), niepłodności oraz innych kwestii związanych ze
zdrowiem reprodukcyjnym w badaniu GGS-PL jest pierwszym tego typu pomiarem
zrealizowanym w Polsce.

 Pytania adresowane do osób które nie ukończyły 50 roku życia

 Czas oczekiwania na ciążę mierzony był za pomocą pytania retrospektywnego o ilość cykli
menstruacyjnych koniecznych do poczęcia dziecka (przy założeniu regularności współżycia oraz
faktu podjęcia świadomych starań)

 Ten rodzaj pytania uwzględnia zarówno czynniki behawioralne I fizjologiczno-medyczne.

 Filtrowanie par które poczęły dziecko mimo stosowania antykoncepcji, nigdy nie stosowały
antykoncepcji lub nie planują/planowały mieć dziecka

 Łącznie, w obu falach badania, na pytanie odpowiedziało blisko 2000 respondentów.



Oszacowanie czasu oczekiwania na ciążę w badaniu GGS-PL 

Na podstawie pytania retrospektywnego o
liczbę cykli menstruacyjnych koniecznych do
zapłodnienia.

 Blisko 80% kobiet w wieku 20-24 zachodzi w
ciążę w ciągu pierwszych trzech miesięcy 3
regularnego współżycia przy braku
stosowania antykoncepcji

 Jest to wartość odpowiadająca kryteriom
WHO

Dla kobiet rozpoczynających starania o
dziecko po 35 roku życia można stwierdzić
znaczące wydłużenie się czasu oczekiwania
na ciążę.

 Jedynie 60% kobiet powyżej 35 roku życia
zachodzi w ciążę w ciągu pierwszych 3
miesięcy niezabezpieczonego współżycia.

Oszacowanie funkcji dożycia dla czasu oczekiwania na ciążę (metodą 
Kaplana-Meiera) według wieku rozpoczęcia starań o dziecko



Wnioski i pytania

Pomiar czasu oczekiwania na ciążę wskazuje na spadek potencjału prokreacyjnego wraz z
wiekiem kobiet

Oznacza to, że zbyt późne rozpoczęcie starań o dziecko może spowodować ograniczenie lub
brak możliwości realizacji zamierzeń prokreacyjnych.

Czy dalsze opóźnianie decyzji o posiadaniu dziecka stanowi zagrożenie dla zdrowia
prokreacyjnego i niesie ze sobą zagrożenie brakiem możliwości realizacji zamierzeń
prokreacyjnych?

Czy zjawisko to dotyczy w równym stopniu całej populacji czy może jedynie podgrup
charakteryzujących się znaczącym opóźnianiem decyzji o posiadaniu dziecka (wpływ
wykształcenia, kariery zawodowej)

Czy biorąc pod uwagę niską dzietność zrealizowaną (1 lub 2 dzieci) wiek rozpoczęcia starań o
dziecko ma jeszcze znaczenie, czy jest to istotne jedynie w przypadku urodzenia dziecka 3 i
dalszych?



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.


