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WSTĘP 

Zjawiska demograficzne i sytuacje, w jakich one występują, składają się na procesy 

demograficzne i warunki ich realizacji. Do opisu procesów i ich determinant nie wystarczają 

tradycyjne metody analizy demograficznej. Coraz częściej dla prawidłowego opisu, oceny 

pojedynczego procesu demograficznego, lub kilku jednocześnie badanych procesów (pro-

cesami demograficznymi są: urodzenia, zgony, migracje, proces formowania rodzin (gospo-

darstw domowych), proces rozpadu rodzin itd.) wykorzystuje się szeroko rozumiane mode-

lowanie zjawisk i procesów. W przedstawionej pracy zawarto przykłady modelowania zja-

wisk i procesów demograficznych opartych na cyklu Ŝycia rodziny i jednostki. 

Jako główną koncepcję analizy przyjęto, Ŝe badanie cyklu Ŝycia rodziny odbywa się 

poprzez ocenę zmian w karierze rodzinnej jednostki. Jednostką odniesienia, czyli jed-

nostką identyfikującą rodzinę, jest kobieta. Logika modelowania i weryfikacja teorii od-

niesiona do badanych procesów wychodzi od tradycyjnego opisu empiryczno-

statystycznego cyklu Ŝycia rodziny, koncentruje się kolejno na modelowaniu wybranych 

fragmentów z cyklu Ŝycia rodziny, a następnie przechodzi do badania wzajemnych po-

wiązań pomiędzy karierą rodzinną i innymi karierami, jak: migracyjną i zawodową, głów-

nie w skali mikro. Z poziomu mikro następuje przejście na poziom makro oceniający 

zmiany w skali kraju, wykorzystując do tego celu modelu rodziny nuklearnej. Podejście 

mikro i makro w badaniach nad cyklem Ŝycia jednostki i rodziny dopełniają się wzajemnie 

tworząc logiczną całość. Do weryfikacji teorii i modelowania słuŜą dane pochodzące z 

dwóch polskich badań retrospektywnych z lat 1988 i 1991 oraz dane bieŜącej sprawoz-

dawczości statystycznej w zakresie zjawisk i procesów demograficznych Głównego 

Urzędu Statystycznego.  

Na całość pracy składają się: wstęp, pięć rozdziałów, zakończenie, bibliografia i 

dwa aneksy.  

W rozdziale pierwszym pracy omówiono główne problemy badawcze z zakresu 

studiów i analiz demograficznych zorientowanych na cykl Ŝycia rodziny i jednostki. Są to 

zagadnienia, które merytorycznie przynaleŜą do subdyscypliny naukowej określanej 

mianem demografii rodziny. Z szerokiego pola zagadnień badawczych wybrano te, które 

stanowią główny cel pracy. Za niezwykle waŜną uznano i przedstawiono w pracy klasyfi-

kację badań statystycznych i ich uŜyteczność w analizach cyklu Ŝycia jednostki i rodziny 

(badania jednorazowe, panelowe i retrospektywne). Więcej uwagi poświęcono wybranym 

zagadnieniom metodologicznym w odniesieniu do badań retrospektywnych, jako tych, 

których uŜyteczność w analizach cyklu Ŝycia jednostki i rodziny jest najwyŜsza. Do za-

gadnień tych zaliczono: problematykę obciętej (uciętej) informacji, próby losowej, błędów 

związanych z tym typem badań. Dość szczegółowo przedstawiono badanie retrospek-
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tywne 1988 „Droga Ŝyciowa – biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna”, dla którego 

omówiono cel i zakres badania, sposób jego realizacji, zamieszczono równieŜ ocenę 

jakości uzyskanych wyników. Kolejno podano krótką charakterystykę drugiego badania 

retrospektywnego „Przemiany rodziny i wzorce dzietności w Polsce, 1991” oraz wskaza-

no na uŜyteczność bieŜącej sprawozdawczości i ewidencji w badaniach cyklu Ŝycia jed-

nostki i rodziny. Wyniki obu badań, jak równieŜ bieŜącą sprawozdawczość wykorzystano 

do estymacji modeli prezentowanych w kolejnych rozdziałach pracy. 

Rozdział drugi wprowadza Czytelnika w problematykę metodologii badań cyklu Ŝy-

cia jednostki i rodziny. Przedstawiono w nim dość szczegółowo historię, rozwój koncep-

cji, podstawowe pojęcia, podstawowe systemy klasyfikacyjne w badaniach nad cyklem 

Ŝycia jednostki i rodziny. Przegląd teorii, stosowanych kryteriów i koncepcji klasyfikacyj-

nych uwzględnia niejednokrotnie ich krytyczną ocenę oraz doprowadza do wypracowa-

nia i przyjęcia własnej definicji cyklu Ŝycia jednostki i rodziny oraz uszczegółowienia ob-

szaru studiów i analiz. Po rozstrzygnięciu koncepcji metodologicznych związanych z de-

finicjami i klasyfikacjami omówiono metody pomiaru i modelowania cyklu Ŝycia jednostki i 

rodziny, przedstawiając szeroką gamę róŜnych, moŜliwych do zastosowania modeli. 

Warto dodać, Ŝe do rozdziału drugiego dołączono załącznik zawierający opis modeli pa-

rametrycznych stosowanych w analizie wybranych procesów, składających się na cykl 

Ŝycia rodziny. 

Kolejne trzy rozdziały pracy mają charakter teoretyczno-aplikacyjny. W kaŜdym z 

tych rozdziałów przedstawiono główny schemat badawczy analizowanego procesu, pod-

stawy teoretyczne – metody oraz przykłady zastosowań metod wraz z oceną uzyskanych 

wyników.  

Rozdział trzeci poświęcono modelowaniu wybranych faz cyklu Ŝycia rodziny i mode-

lowaniu kariery płodności. Całość prac analitycznych w tym rozdziale jest oparta na wyni-

kach polskiego badania retrospektywnego 1988. Modelowanie rozpoczęto od opisu zmian 

w wybranych fazach cyklu Ŝycia rodziny (w tym: formowania się rodziny, okresu począt-

kowego, rozwoju rodziny, jej stabilizacji i fazy kurczenia się) za pomocą miar opisu staty-

stycznego. Podstawą modelu wybranych faz cyklu Ŝycia rodziny jest schemat analizy 

przejść pomiędzy stanami cywilnymi. Obejmuje on dwie fazy: fazę formowania się rodziny 

oraz fazę rozpadu. Narzędziem modelowania jest model semiparametryczny. Stąd teŜ 

przed przystąpieniem do modelowania omówiono w pracy podstawy teoretyczne modeli 

semiparametrycznych, podając podstawowe zapisy modeli, procedurę estymacji i weryfi-

kacji oraz zwracając uwagę na zagadnienia modeli proporcjonalnych hazardów, modeli 

nieproporcjonalnych hazardów oraz modeli warstwowych. Kolejnym zagadnieniem meryto-

rycznym prezentowanym w rozdziale trzecim są tablice płodności oparte na procesie sta-

nowym, będące przykładem modelowania nieparametrycznego kariery płodności. 

Rozdział czwarty w całości poświęcono zagadnieniu badania karier (procesów) 

równoległych w cyklu Ŝycia jednostki. Omawiając podstawy teoretyczne tychŜe badań 

przedstawiono charakterystykę dwóch głównych, zdaniem Autorki, nurtów badawczych, 
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to jest: teorię zaleŜnych ryzyk konkurencyjnych oraz teorię przyczynowości. Dla zbada-

nia działania mechanizmu przyczynowo-skutkowego w analizie procesów równoległych i 

współzaleŜnych oraz testowania załoŜeń ekonomicznej teorii rodziny wykorzystano mo-

delowanie semiparametryczne, bazując na wynikach polskiego badania retrospektywne-

go 1991. Wyniki badań zamieszczone zarówno w rozdziale trzecim, jak i czwartym są 

przykładami modelowania cyklu Ŝycia jednostki i rodziny w skali mikro. Modelowanie w 

skali makro składa się na treść ostatniego, piątego rozdziału pracy.  

Przedmiotem rozdziału piątego pracy są rozwaŜania teoretyczne i zastosowania w 

warunkach polskich modelu makrosymulacyjnego rodzinnych tablic trwania Ŝycia. Model 

ten jest narzędziem umoŜliwiającym pomiar wpływu demograficznych determinant na 

zmiany wielkości i struktury rodziny, czyli dynamikę rodziny. Omawiając podstawy teore-

tyczne modelu rodzinnych tablic trwania Ŝycia szczegółowo przedstawiono model  

J. Bongaartsa i model Zenga Yi. Aplikację modelu rodzinnych tablic trwania Ŝycia dla 

Polski przeprowadzono dla dwóch okresów: 1988/1989 i 1994/1995. Syntetyczne omó-

wienie wyników estymacji modelu zamieszczono w rozdziale piątym, szczegółowe zaś 

wyniki w załączniku 2. 

Zawarty w pracy materiał to wynik kilku, a nawet kilkunastu lat pracy Autorki nad 

badaniami i modelowaniem cyklu Ŝycia rodziny i jednostki, szerzej modelowaniem karier 

i procesów demograficznych opartych głównie na wynikach badań retrospektywnych. 

Warto zaznaczyć, Ŝe część tekstu pracy, zamieszczonego głównie w rozdziale trzecim, 

była wcześniej prezentowana w postaci artykułów bądź referatów w języku angielskim, 

lub we wcześniejszych publikacjach autorskich, ale tekst ten został istotnie poszerzony i 

uzupełniony. 

Do pracy dołączono bogaty wykaz szeroko rozumianej literatury przedmiotu oraz 

dwa aneksy tabelaryczne: 

Aneks 1. Kohortowe tablice płodności. 

Aneks 2. Rodzinne tablice trwania Ŝycia – model rodziny nuklearnej. Polska 1988/1989, 

1994/1995. 

Autorka publikacji pragnie w tym miejscu wyrazić swoją wdzięczność i złoŜyć ser-

deczne podziękowania wszystkim osobom, których wsparcie moralne, dyskusje, sugestie 

i uwagi merytoryczne nad tekstem pracy były niezmiernie waŜne dla jej ukończenia. 

Serdeczne podziękowania kieruję na ręce recenzentów: dr hab. Jana Paradysza, 

prof. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz dr hab. Barbary Radzikowskiej, prof. 

Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu za bardzo wnikliwe, szczegółowe uwagi meryto-

ryczne i formalne wraz z Ŝyczliwymi ocenami pracy zawartymi w recenzjach wydawni-

czych. Recenzentom dziękuję za trud i czas poświęcony na dyskusje merytoryczne, su-

gestie, oceny, które okazały się bardzo pomocne i niewątpliwie przyczyniły się do osta-

tecznego kształtu pracy. 
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Szczególne wyrazy podziękowania składam na ręce dr Barbary Paszek z Akademii 

Ekonomicznej z Krakowa za wieloletnią współpracę naukową w zakresie wspólnych pro-

jektów badawczych związanych z tematyką modeli zaleŜnych ryzyk konkurencyjnych. 

Wyrazy podziękowania i wdzięczności składam na ręce Dyrekcji Instytutu Statystyki i 

Demografii, profesorom: Jerzemu Z. Holzerowi, Janinie Jóźwiak i Irenie E. Kotowskiej za 

atmosferę naukową, za stworzenie warunków dla współpracy międzynarodowej w ramach 

licznych projektów, za pomoc merytoryczną i dyskusje nad kolejnymi wersjami pracy. 

Serdecznie dziękuję profesorom, koleŜankom i kolegom z Zakładu Demografii i Sta-

tystyki Stosowanej Instytutu Statystyki i Demografii SGH, w tym szczególnie prof. dr hab. 

Teresie Słaby, którzy przekazali mi swoje szczegółowe uwagi i sugestie związane z tek-

stem przygotowywanej pracy. Niezwykle potrzebne i uŜyteczne okazały się do studiów i 

analiz wyniki „Polskiego badania retrospektywnego 1991”, za udostępnienie i upo-

wszechnienie których w ramach współpracy międzynarodowej serdecznie dziękuję auto-

rom badania: prof. Jerzemu Z. Holzerowi i dr Irenie Kowalskiej.  

Na zakończenie wyrazy podziękowania za realizację badania retrospektywnego 

1988 i bieŜącą współpracę z Głównym Urzędem Statystycznym składam na ręce profe-

sorów Jana Kordosa, Janusza Witkowskiego oraz dyrektorów Lucyny Nowak i Wiesława 

Łagodzińskiego. 

 



Rozdział 1 

CEL I ZAKRES BADA Ń 

1.1. GŁÓWNE ZAGADNIENIA BADAWCZE, CEL PRACY 

W studiach nad cyklem Ŝycia w literaturze angielskiej stosuje się określenia: life co-

urse, life cycle, bibliography, trajectory of individual (kurs Ŝycia, cykl Ŝycia, biografia, tra-

jektoria jednostki) i są one ukierunkowane na analizę procesu od urodzenia do zgonu. 

Przedmiotem badań i analiz jest opis zdarzeń ich regularności w całym Ŝyciu jednostki. 

Zdarzenia, które występują w Ŝyciu jednostki, mogą być dwojakiego rodzaju: 

− powtarzające się, to jest takie, które mogą powtarzać się w ciągu Ŝycia jednostki, jak 

np. migracja, 

− niepowtarzające się, to jest takie, które eliminują (wyłączają) jednostkę z pola obser-

wacji, np. zgon. 

Studia nad cyklem Ŝycia rodziny są ukierunkowane na proces zmian, jaki rodzina 

doświadcza od momentu jej powstania aŜ do rozpadu. Pomiar cyklu Ŝycia rodziny obej-

muje klasyfikację cyklu Ŝycia rodziny i powiązaną z nią typologię rodziny oraz charakte-

rystyki opisowe stosowane do wyodrębnionych faz cyklu Ŝycia rodziny. Charakterysty-

kami tymi mogą być: długość czasu spędzonego przez rodzinę w kaŜdej z faz cyklu Ŝycia 

rodziny oraz wielkość i struktura rodziny w kaŜdej z faz cyklu Ŝycia rodziny. 

Na badania cyklu Ŝycia rodziny naleŜy spojrzeć z punktu widzenia tej subdyscypliny 

demografii, którą określa się jako demografia rodzin i gospodarstw domowych. Źródeł 

definicji tej nazwy naleŜy upatrywać w trafnym określeniu P.C. Glicka (1959, s. 576). „W 

zamian za traktowanie osoby jako jednostki obserwacji, statystycy zajmujący się rodziną 

coraz częściej rozwaŜają przyjęcie jako jednostki podstawowej naturalnej grupy, w której 

Ŝyją ludzie. Tak więc gospodarstwo domowe, rodzina, para małŜeńska lub osoba samot-

na mogą być traktowane jako jednostki badań”. 

W pracach N.B. Rydera wielokrotnie rozwaŜany jest termin demografia rodziny. Au-

tor ten (1978, s. 225) podjął próbę zakreślania pola badawczego demografii rodziny , do 

którego włączył badania: 

− zdarzeń w historii Ŝycia rodziny, które zmieniają wielkość rodziny i określają jej istnienie; 

− determinant w procesie formowania się rodziny; 

− tempa i zmian ilościowych w procesie formowania się rodziny obserwowanych w uję-

ciu longitudinalnym (wzdłuŜnym) i przekrojowym (poprzecznym); 
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− relacji i wzajemnych powiązań pomiędzy historią Ŝycia rodziny a historią Ŝycia jedno-

stek tworzących rodzinę. 

Pełnemu zakresowi badań tworzących obszar subdyscypliny „demografia rodzin i 

gospodarstw domowych” poświęcone są dwie prace: K. Burcha (1979) i J. Bongaartsa 

(1983), które się uzupełniają. Według K. Burcha (ibid., s. 173) to pole badawcze obejmu-

je badania: 

– wielkości i struktury rodzin, gospodarstw domowych oraz grup spokrewnionych; 

– zróŜnicowania składu i wielkości rodzin, oraz gospodarstw domowych; 

– zróŜnicowania w czasie, tj. sekularnych zmian w cyklu Ŝycia; 

– demograficznych i społeczno-ekonomicznych determinant zmian i zróŜnicowania ro-

dzin oraz gospodarstw domowych; 

– społeczno-ekonomicznych konsekwencji zmian i zróŜnicowania rodzin oraz gospo-

darstw domowych, np. wzorców opieki nad dzieckiem, pełnionych ról zaleŜnie od wie-

ku i płci, międzypokoleniowych relacji, zaleŜności osób starszych; 

– pomiaru i modelowania rodzin i gospodarstw domowych. 

Z determinant demograficznych K. Burch uwzględnia: wiek, płeć, płodność, umie-

ralność, zawieranie małŜeństw, rozwody, migracje. Do społeczno-ekonomicznych deter-

minant zalicza m.in.: dochody, aktywność zawodową, miejsce zamieszkania. 

J. Bongaarts (1983, s. 27-42) krytycznie odnosi się do stosowanych definicji jedno-

stek podstawowych badań (zwłaszcza rodziny), według których małŜeństwo traktuje się 

jako czynnik decydujący. Autor ten proponuje dla pogłębiania studiów nad małŜeństwem 

(rodziną) włączyć do definicji kohabitację, rozwiązanie małŜeństwa i ponowne małŜeństwo. 

W obszarze gospodarstw domowych naleŜy według niego uwzględniać relację (więzi) 

osób spokrewnionych, które niekoniecznie są członkami gospodarstwa domowego. Dlate-

go jednostkami badania w demografii rodzin i gospodarstw domowych powinny być: para 

małŜeńska, rodzina nuklearna, rodzina, gospodarstwo domowe, grupa spokrewniona. 

Definicje jednostek badania podane za J. Bongaartsem oraz Ch. Höhn i R. Mac-

kensenem (1989, s. 3,4) są następujące: 

para małŜeńska - niekoniecznie ukonstytuowana przez formalne małŜeństwo, 

lecz Ŝyjąca w związku małŜeńskim, z formalnym małŜeństwem 

jako charakterystyką; 

rodzina nuklearna - para małŜeńska lub jedno z rodziców wraz z ich niezamęŜnymi 

dziećmi, które niekoniecznie mieszkają w tym samym gospo-

darstwie; definicja zgodna z zaproponowaną przez ONZ; 

rodzina - członkowie gospodarstwa domowego powiązani więzami krwi, 

małŜeństwa lub adopcji, włączając niezamęŜne dzieci, które 

wprawdzie opuściły rodzinne gospodarstwo domowe, ale są 

nadal zaleŜne finansowo od rodziców; 

gospodarstwo domowe - jednostka ekonomiczna i mieszkaniowa, w skład której wchodzi 

rodzina lub rodziny (tj. trzypokoleniowa nuklearna, lub składa-
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jąca się np. z dwóch sióstr). MoŜe ono być określone jako ro-

dzinne lub nierodzinne gospodarstwo domowe (tj. 1-osobowe 

gospodarstwo domowe lub małŜeństwo bezdzietne itd.); 

grupa spokrewniona - definicji tej J. Bongaarts dokładnie nie sformułował. Według  

Ch. Höhn i R. Mackensena termin ten z pewnością odnosi się 

do rodziny rozszerzonej, tj. rodziny (jak określono wyŜej) łącz-

nie z członkami rodziny pochodzenia obojga współmałŜonków i 

ich potomkami, niezaleŜnie od wspólnego zamieszkania. 

Stosowanie definicji podstawowych jednostek badań, tj. rodziny i gospodarstwa 

domowego, jest odmienne i zaleŜy od kraju, a czasami takŜe celu prowadzonego bada-

nia. Utrudnia to znacznie analizę porównawczą, zwłaszcza w przekroju międzynarodo-

wym. Stosownie do rekomendacji ONZ z 1980 r. jednostkami badania w demografii ro-

dzin i gospodarstw domowych były: gospodarstwa domowe, rodzina, rodzina nuklearna. 

Aktualne zalecenia i rekomendacje dla spisów ludności i gospodarstw domowych 2000 

opracowane przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ i EUROSTAT (1997, s.54-67) 

zawierają podstawowe definicje rodzin i gospodarstw domowych. W odniesieniu do ro-

dzin, podstawowe rekomendowane definicje i klasyfikacje są następujące: 

1. Rodzina nuklearna są to dwie lub więcej osoby w gospodarstwie domowym prywat-

nym lub zinstytucjonalizowanym, które łączą więzi małŜeńskie, rodzicielskie (rodzice i 

dzieci), lub kohabitujący partnerzy. W koncepcji rodziny nuklearnej mieści się: para 

bezdzietna, para z jednym lub więcej dziećmi, rodzina samotnego rodzica z jednym 

lub więcej niŜ jednym dzieckiem. 

Określenie „para” oznacza zarówno pary zamęŜne, jak i pary pozostające w luźnym 

związku (consensual union). Dziecko definiowane jest jako osoba bez partnera, nie 

posiadająca własnych dzieci, zamieszkująca w gospodarstwie domowym z przynajm-

niej z jednym biologicznym rodzicem. Do dzieci zalicza się takŜe dzieci przysposobio-

ne (stepchildren), dzieci z adopcji. 

Dla opisu rodzin nuklearnych wyróŜnia się cztery podstawowe typy: 

– małŜeństwo, 

– para kohabitująca, 

– samotny ojciec, 

– samotna matka. 

Dla kaŜdego typu rodziny wprowadza się dodatkowe subklasyfikacje w zaleŜności 

od liczby dzieci wspólnie zamieszkujących. 

2. Gospodarstwo domowe trzygeneracyjne składa się z dwu lub więcej rodzin nuklear-

nych, lub z rodziny nuklearnej i innych krewnych. 

3. Rodzina zrekonstruowana to rodzina składająca się z zamęŜnej lub kohabitującej pary 

z jednym lub więcej dziećmi, gdzie przynajmniej jedno dziecko jest dzieckiem biolo-

gicznym lub adoptowanym dla jednego z rodziców (partnerów). Dla rodziny zrekon-

struowanej wprowadza się trzy typy: rodzina z jednym dzieckiem, rodzina z dwójką 
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dzieci, rodzina z trójką lub więcej dziećmi. Kryterium podziału na podgrupy to: para 

małŜeńska i para kohabitująca. 

Płaszczyznę międzynarodowej współpracy w obszarze badań rodzin i gospodarstw 

domowych tworzą projekty badawcze bądź prace grup roboczych podejmowane z inicjatywy 

międzynarodowych organizacji, instytutów placówek naukowych. Przykładem tego są: 

– Projekt Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) realizowany we współpracy z UNFPA, 

zapoczątkowany w 1971 r. przez powołanie grupy roboczej „Study Group on Statisti-

cal Indices of Family Health”. Prace zakończono w 1981 r. na seminarium w Wiesba-

den. Koncentrowano się na badaniu powiązań cyklu Ŝycia rodziny z umieralnością. 

– CICRED Project pt. „Demography of the Family”, realizowany w latach 1980-1984, 

poświęcony głównie badaniu metodologicznych aspektów demografii rodziny. 

– IIASA Project pt. „Social Security, Household and Family in the Ageing Societies”, re-

alizowany w latach 1987-1990, poświęcony badaniu wybranych konsekwencji zmian w 

strukturach wieku w powiązaniu z procesem starzenia się ludności. 

Niewątpliwą zasługę w rozwoju badań w dziedzinie demografii rodzin i gospodarstw 

domowych naleŜy przypisać działalności organizacji naukowych o charakterze między-

narodowym, m.in. The International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP), 

European Associaton for Population Studies (EAPS). W 1982 r. Rada IUSSP powołała 

Komitet Naukowy ds. Demografii Rodziny i Cyklu śycia (The Scientific Committe on Fa-

mily Demography and the Life Cycle), którego celem była promocja badań dotyczących 

demografii rodziny. Na pierwszym etapie działalności Komitet zebrał grupę ekspertów 

przy Radzie Ludnościowej (Population Council) w Nowym Yorku. Dzięki działalności na-

ukowej Komitetu i osób współpracujących z nim (ekspertów) zorganizowano dwie konfe-

rencje: w Nowym Jorku (1983) i Berlinie (1984), poświęcone metodologii badań w demo-

grafii rodziny. Plonem tych konferencji są publikacje istotne dla metodologii badań rodzin 

i gospodarstw domowych oraz jej upowszechnienia, to jest: J. Bongaarts, T. Burch,  

K. Wachter (red.), „Family Demography, Methods and Their Application” (1987) oraz  

E. Grebenik, Ch. Höhn, R. Mackensen (red.) „Later Phases of the Family Cycle” (1989). 

Po upływie kadencji pierwszego komitetu został powołany kolejny o tej samej nazwie, 

który zorganizował trzy konferencje: „Changing Family Structures and Life Courses in 

Less Developed Countries” (Hawaii, USA, 1987); „New Forms of Family Life in More 

Developed Countries” (France, 1987); „Theories of Family Change”(Japan, 1988). W 

związku z tym wydano kolejne publikacje, m.in.: La famille dane les pays developpes: 

Permanences et changements. R.Prioux (red.), INED, Paris 1990; Family System and 

Cultural Change, E.Berquoand, P.Xenos (red.), Clarendon Press, Oxford University 

Press, New York 1992. Na organizowanych co cztery lata przez IUSSP światowych kon-

ferencjach ludnościowych oraz organizowanych przez EAPS europejskich konferencjach 

ludnościowych zawsze jest przedstawiana problematyka badawcza z zakresu demografii 

rodzin i gospodarstw domowych. RównieŜ nie bez znaczenia dla rozwoju tej subdyscy-

pliny są organizowane lokalnie seminaria i kursy szkoleniowe. Przykładem takiego kursu 
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był „Summer Course on Demographic Perspectives on Living Arrangements” organizo-

wany wraz z jednodniowym seminarium „Recent Issues in Household Modelling” w Ho-

landii (Wassenaar) w 1992 r. Na podstawie wykładów i referatów z kursu i seminarium 

powstała kolejna, waŜna publikacja: E. van Imhoff, A. Kuijsten, P. Hooimeijer, L. van 

Wissen, (red.), Household Demography and Household Modeling (1995). 

Z wielu badań nad rodziną w Polsce, historycznie rzecz biorąc, naleŜy wymienić 

prace badawcze ośrodka poznańskiego zapoczątkowane przez S. Borowskiego, konty-

nuowane przez M. Kędelskiego, J. Paradysza, S. Wierzchosławskiego i ich współpra-

cowników. S. Borowski (1976) badając zmienność płodności małŜeńskiej względem eta-

pów rozwoju rodziny, klasyfikuje rodziny ze względu na osiągniętą dzietność i procesy w 

nich zachodzące według kryterium wieku kobiety zamęŜnej na: rodziny nowo załoŜone 

(matki poniŜej 25 lat), rodziny rozwojowe (matki poniŜej 35 roku Ŝycia), rodziny o dziet-

ności prawie zakończonej (matki przed 45 rokiem Ŝycia), rodziny o dzietności zakończo-

nej - młodsze (matki w wieku 45-54 lat), oraz rodziny o dzietności zakończonej- starsze 

(matki w wieku 55 i więcej lat). Klasyczną koncepcję cyklu Ŝycia rodziny moŜna spotkać 

w polskiej literaturze socjologicznej i demograficznej. Przegląd badań w ujęciu historycz-

nym zawiera praca Z. Strzeleckiego (1989, s. 25 i nast.). Najbardziej wszechstronny opis 

i przegląd stanu badań nad rodziną w Polsce zamieszczono w pracach S. Wierzcho-

sławskiego (1994a, 1994b). W ujęciu historycznym według cytowanego autora (1994a) 

badania te miały w większym stopniu charakter badań empirycznych niŜ studiów teore-

tyczno-metodycznych. S. Wierzchosławski stwierdza (ibid., s. 234): „Obok dominującego 

nurtu poznawczego, obejmującego badania empiryczne, zaakcentowania wymaga coraz 

silniej zarysowujący się w badaniach nad rodziną i gospodarstwem domowym nurt me-

todologiczny, prezentujący bądź własne studia poszukiwawcze, bądź teŜ aplikacje do 

warunków polskich narzędzi poznawczych stosowanych we współczesnej demografii 

światowej. Nurt ten w warunkach ogólnego zapóźnienia pod względem instrumentalnym 

w polskiej demografii w stosunku do szybkiego postępu w tym zakresie w świecie miał 

szczególną rolę do spełnienia: modernizację badań demografii rodzimej”. Zapóźnienia te, 

o których wspomina S. Wierzchosławski, są bardzo szybko w Polsce odrabiane. Rozwój 

metodologii oraz zastosowań z zakresu demografii rodzin i gospodarstw domowych wy-

maga odpowiednich badań empirycznych, często bardzo czasochłonnych i kosztownych. 

O tym, Ŝe Polska bardzo szybko nadrabia te zaległości, niech świadczą przeprowadzone 

w ostatnich latach badania specjalistyczne, dające podstawę do nowoczesnego mode-

lowania. Do badań tych naleŜy zaliczyć: „Stałe demograficzne badanie gospodarstw do-

mowych 1991”, zrealizowane przez Główny Urząd Statystyczny oraz dwa polskie bada-

nia retrospektywne (1988, 1991) zrealizowane we współpracy Instytutu Statystyki i De-

mografii SGH oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Istotne znaczenie dla studiów nad 

gospodarstwem domowym z akcentem na koncepcje teoretyczne, techniki prognozowa-

nia i rodzaje niezbędnych danych w demografii polskiej posiada praca I.E. Kotowskiej 

(1994) „Prognozowanie gospodarstw domowych. Problemy i metody”. 
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NaleŜy równieŜ podkreślić duŜy wkład badań empirycznych z zakresu płodności i 

rodziny oraz analiz i opracowań merytorycznych tego problemu powstałych w Głównym 

Urzędzie Statystycznym. Przegląd badań GUS zamieszczono w pracy M. Kuciarskiej-

Ciesielskiej (1994). 

TakŜe badania prowadzone przez ośrodki regionalne wniosły duŜy wkład w meto-

dykę, teorie i analizę rodzin oraz gospodarstw domowych. Wśród wielu ośrodków demo-

graficznych w Polsce naleŜy wymienić ośrodki: poznański (por. obszerny przegląd badań 

zamieszczony w referacie S. Wierzchosławskiego, 1994b), lubelski, łódzki, krakowski, 

warszawski i wrocławski. 

Rozwój metodologii badań wymaga przy weryfikacji nowych procedur analitycznych 

określonych danych o rodzinie i gospodarstwie domowym. Dane pochodzące z bieŜącej 

rejestracji są z reguły niewystarczające, pojawia się zatem problem organizacji badań 

dostarczających informacji o rodzinach, gospodarstwach domowych oraz osobach je 

tworzących. Źródłem informacji o rodzinie i jej cyklu Ŝycia są głównie badanie ankietowe, 

retrospektywne bądź panelowe. 

Celem pracy jest synteza teorii, badań i modelowania cyklu Ŝycia jednostki i rodziny 

w demografii światowej i polskiej. Synteza uwzględnia historię rozwoju, koncepcje, defi-

nicje, pomiar i modelowanie badanych zjawisk. Oceny historycznego rozwoju i koncepcji 

doprowadzają do wypracowania własnych definicji i zakresu pola badawczego, a na-

stępnie do estymacji i weryfikacji modeli w skali mikro i makro. Weryfikacja teorii obejmu-

je nie tylko estymację modeli i wnioskowanie na ich podstawie, ale istotnie akcentuje 

wkład własnego podejścia badawczego do modelowania i oceny przebiegu karier i ich 

wzajemnych powiązaniach. 

W pracy załoŜono, Ŝe klasyczna i współczesna definicja cyklu Ŝycia rodziny róŜnią 

się odmienną filozofią badawczą. To doprowadziło do przyjęcia jako podstawowej opcji 

badawczej cyklu Ŝycia rodziny poprzez cykl Ŝycia jednostki, dokładniej karierę rodzinną 

jednostki. Jednostką identyfikującą rodzinę przy takim podejściu badawczym jest kobie-

ta, właściwymi zaś metodami analiz są metody i modele analizy historii zdarzeń. 

Kolejne przyjęte załoŜenia to: 

1. Badanie współzaleŜności karier powinno uwzględniać badanie karier jako procesów 

współzaleŜnych i poszukiwać mechanizmu przyczynowo-skutkowego wzajemnego 

oddziaływania. 

2. Studia nad cyklem Ŝycia rodziny powinny włączać analizy mikro i makro. Oba podej-

ścia badawcze naleŜy traktować jako komplementarne i wspomagające wiedzę oraz 

wnioskowanie o procesie zmian cyklu Ŝycia jednostki i rodziny. 

Upowszechnienie metod analizy cyklu Ŝycia jednostki i rodziny, a szerzej, metod 

analizy historii zdarzeń, wymagało rozwoju i popularyzacji badań retrospektywnych. W 

demografii pierwszym, zakrojonym na szeroką skalę badaniem retrospektywnym w Euro-

pie, u podstaw którego leŜała idea upowszechnienia i weryfikacji metod analizy historii 

zdarzeń, było badanie francuskie „The Triple Biographie Survey” przeprowadzone we 
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Francuskim Instytucie Demograficznym (INED) w 1981 r. pod kierunkiem D. Courgeau. W 

badaniu tym, odtwarzającym historię trzech biografii (rodzinnej, zawodowej i migracyjnej), 

wykorzystano doświadczenia wyniesione z badania retrospektywnego zrealizowanego na 

mniejszą skalę na próbie mieszkańców ParyŜa w 1961 r. przez G. Purchera (por. D. Cour-

geau, E. Lelièvre, 1992a, s. 13). W latach 80. wiele krajów europejskich przeprowadziło 

badania retrospektywne, na przykład: badanie zrealizowane w Holandii w 1984 r. - ORIN 

Project; badanie włoskie pod kierunkiem prof. M. Bottai na Uniwersytecie w Pizie w 1987 r.; 

badanie niemieckie „German Life History Study” zrealizowane w 1987 r. pod kierunkiem 

K.U. Mayera w Max-Planck-Institute w Berlinie. Do krajów, które zrealizowały badanie re-

trospektywne, dołączyła Polska, przeprowadzając w 1988 r. badanie „Droga Ŝyciowa - 

biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna” (szerzej na ten temat w podrozdziale 1.3.1). 

Badania tego typu stają się coraz bardziej powszechne. Ostatnio badaniem integru-

jącym prace nad modelowaniem cyklu Ŝycia rodziny, a szerzej nad modelowaniem cyklu 

Ŝycia jednostki, jest międzynarodowy projekt „Family and Fertility Survey” (FFS) koordy-

nowany przez Activity Unit GEAD, Economic Commission for Europe. W ramach tego 

projektu zostało zrealizowane na podobnym kwestionariuszu w ponad 20 krajach Europy 

i Ameryki Północnej badanie retrospektywne na temat rodziny i płodności. Jest to pierw-

sze od dłuŜszego czasu badanie międzynarodowe po światowym badaniu płodności 

(World Fertility Survey) zbierającym szczegółowe dane o płodności i rodzinie. Kolejne 

rundy międzynarodowych studiów porównawczych realizowane w ramach projektu mają 

charakter międzydyscyplinarny, włączający róŜnego rodzaju modelowanie, w tym mikro-

symulacyjne modele cyklu Ŝycia rodziny (por. W. Lutz, 1997). Dość rozbudowany formu-

larz wywiadu zastosowany w badaniu FFS umoŜliwił rekonstrukcję czterech biografii jed-

nostki: rodzinnej, edukacyjnej, zawodowej i migracyjnej. W ramach tej rundy badań 

przeprowadzono w Polsce badanie retrospektywne „Przemiany rodziny i wzorce dzietno-

ści w Polsce w 1991 roku”. Badania retrospektywne stwarzają doskonałą bazę danych 

do wszechstronnych i wielodyscyplinarnych badań. Graficzną ilustrację przebiegu wy-

branego fragmentu z cyklu Ŝycia jednostki (tzw. fragmenty ścieŜek Ŝycia) zamieszczają 

wykresy opracowane na podstawie informacji z dwóch badań retrospektywnych: nie-

mieckiego i polskiego (rys. 1.1 i 1.2). 

Warto zaznaczyć, Ŝe wielokrotnie w pracy podawane są określenia, czy teŜ defini-

cje w języku angielskim i ich odpowiedniki w języku polskim. Takie rozwiązanie przyjęto z 

myślą o udoskonalaniu i upowszechnianiu odpowiedniej terminologii w języku polskim. 
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Rys. 1.1. Sekwencja zdarzeń dla 61 osób o podobnych wzorcach (ścieŜkach) na pod-

stawie wyników niemieckiego badania retrospektywnego (1984) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Schulz M., Strohmeier K.: Familienkarriere und Berufskarriere. (W:) Franz H.-W. (red.): 
22. Deutscher Soziologentag 1984. Sektions- und Ad-hoc-Gruppen. Opladen 1985. 
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Rys. 1.2. Sekwencja zdarzeń dla 50 osób o podobnych wzorcach (ścieŜkach) zmian 

stanów na podstawie wyników polskiego badania retrospektywnego (1988) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych badania retrospektywnego: „Droga Ŝyciowa: 
biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna”. Dane dotyczą kobiet, kohorty urodzeniowej 
1939-1943. 
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1.2. PODSTAWOWE PRZEKROJE BADA Ń, PROBLEMY BADAWCZE 

Zastosowanie nowoczesnych metod analizy do opisu i modelowania cyklu Ŝycia 

jednostki i rodziny jest moŜliwe dzięki rosnącej liczbie badań empirycznych, dostarczają-

cych odpowiednich danych do tego typu analiz i modelowania. Z reguły są to badania 

zawierające pełne informacje o badanym zjawisku lub procesie. O kaŜdej jednostce 

uczestniczącej w badaniu otrzymuje się informacje dotyczące: czasu pobytu w określo-

nym stanie, przejścia z jednego stanu do drugiego, jak równieŜ określonego typu zda-

rzeń, ich sekwencji i rozkładu w czasie. To wymusza odpowiedni sposób zbierania in-

formacji o samym procesie i właściwy system ich ewidencji. W badaniach statystycz-

nych, a szerzej w empirycznych badaniach społecznych, wśród wielu moŜliwych klasyfi-

kacji moŜna wyodrębnić trzy podstawowe przekroje badań. Jeśli przedmiotem badania 

będzie kariera rodzinna jednostki (dokładniej, kariera stanu cywilnego) z wyróŜnioną 

przestrzenią stanów o dwóch zakresach: 

1) zagregowanym, to wyróŜnia się trzy stany: wolny, zamęŜny, owdowiały, 

2) bardziej szczegółowym, wyróŜnia się sześć stanów: wolny, zamęŜny 1. raz, rozwie-

dziony 1. raz, zamęŜny 2. raz, owdowiały 1. raz, zamęŜny 3. raz, 

to obserwacja zmian kariery rodzinnej jednostki (dokładniej zmian stanu cywilnego) lub 

jej wycinka moŜe być przeprowadzona za pomocą trzech rodzajów badań: 

a) jednorazowego (poprzecznego), 

b) panelowego, 

c) retrospektywnego. 

Schematy graficzne tych trzech typów badań dla dwóch zakresów przestrzeni sta-

nów przedstawiono na wykresach: 1.3 i 1.4. W badaniu poprzecznym (rys. 1.3.A i 1.4.A) 

historia zmian stanu cywilnego jest obserwowana w jednym punkcie czasu - t2. W pierw-

szym przypadku jest obserwowana jednostka w stanie małŜeńskim, w drugim - osoba w 

stanie rozwiedzionym, dokładniej, rozwiedziona po raz pierwszy. Gdyby przyjąć załoŜe-

nie o stabilności w czasie badanego procesu, modelowanie byłoby moŜliwe przy pew-

nych, innych dodatkowych załoŜeniach. Jednak ogólnie ten rodzaj badań jest raczej nie-

uŜyteczny na potrzeby analizy cyklu Ŝycia jednostki i rodziny. 

Badania panelowe, coraz bardziej powszechne w badaniach społecznych, dostar-

czają w odniesieniu do badanego zjawiska więcej informacji niŜ badania poprzeczne. W 

naszym teoretycznym przypadku (patrz rys. 1.3.B i 1.4.B) jest to obserwacja procesu w 

trzech oraz w pięciu punktach czasu. Jednak historia zmian stanu cywilnego pomiędzy 

kolejnymi punktami obserwacji nie jest znana. Oczywiście, zaleŜnie od celu badania i 

załoŜonych hipotez, jak równieŜ na podstawie dodatkowych informacji, istnieje moŜli-

wość częściowego odtworzenia historii pomiędzy okresami badania. W duŜym uprosz-

czeniu moŜna powiedzieć, Ŝe badania panelowe są rozszerzeniem, a raczej kilkakrotnym 

powtórzeniem z badań przekrojowych. Wybrane metody analizy historii zdarzeń mają 
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zastosowanie do analiz danych badań panelowych. Z drugiej jednak strony badania pa-

nelowe mają bardzo rozbudowaną teorię zarówno co do jakości danych próby objętej 

obserwacją, jak równieŜ teorie zastosowań róŜnych typów modeli. Jednym z najdłuŜ-

szych paneli w Europie jest German Socio-Economic Panel o ponad dziesięcioletniej 

historii. W Polsce badanie panelowe zastosowano po raz pierwszy do badania i oceny 

zmian zachodzących w warunkach Ŝycia gospodarstw domowych w latach 1995-1997. 

Projekt realizowany był przez zespół pracowników naukowych Instytutu Statystyki i De-

mografii Szkoły Głównej Handlowej, współpracujący z Głównym Urzędem Statystycz-

nym, Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej oraz Uniwersytetem w Sienie (Włochy). 

Pełna obserwacja badanego zjawiska (procesu) jest moŜliwa, jeśli plan obserwacji 

jest taki, jak na rys.1.3.C i 1.4.C. Dane tego typu mogą pochodzić z badania retrospek-

tywnego bądź dobrze zorganizowanej permanentnej obserwacji, odpowiednio kodowanej 

na uŜytek analizy. Na pierwszym z wykresów jest odtworzona pełna historia dwóch epi-

zodów, epizod zaś trzeci jest obcięty prawostronnie. W drugim przypadku (rys. 1.4.C) 

pełna historia jest dla pięciu epizodów, szósty zaś epizod jest obcięty prawostronnie. Ten 

prawostronny rodzaj obcięcia jest dopuszczalny w analizie modelowej. 

Permanentna obserwacja procesu wraz z jego determinantami jest szczególnie 

waŜna tam, gdzie cechy mogą zmieniać kategorie w dowolnym czasie i są zmiennymi 

jakościowymi. Ten trzeci typ obserwacji jest właściwym planem obserwacji, typowym i 

uŜytecznym dla analizy cyklu Ŝycia jednostki i rodziny. 

KaŜda z trzech wyodrębnionych grup badań ma swoje wady i zalety, i z kaŜdą z 

tych trzech wyodrębnionych klasyfikacji: z badaniem poprzecznym (jednorazowym), pa-

nelowym i retrospektywnym wiąŜą się róŜne zarówno problemy badawcze, jak i zagad-

nienia metodologiczne. Nie zamierza się w tej części tekstu szczegółowo omawiać 

wszystkich zagadnień, a jedynie zwrócić uwagę na wybrane w odniesieniu do badań re-

trospektywnych. Zaliczyć do nich naleŜy między innymi zagadnienia: 

– obciętej (niekompletnej) informacji, 

– próby losowej, 

– błędów, w tym błędów pamięci, 

– pominięcia badaniem tych jednostek, które nie znalazły się w polu obserwacji (np. z 

uwagi na zgon, emigrację). 
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Rys. 1.3. Ilustracja graficzna badań statystycznych, obserwacja kariery rodzinnej (do-

kładniej, stanu cywilnego) w badaniu: poprzecznym, panelowym, retrospek-

tywnym z wyróŜnioną przestrzenią 3 stanów 

1.3.A. Badanie jednorazowe (poprzeczne) 

owdowiały

Przestrzeń
stanów

t1 t2 t3 Czas (t)

zamęŜny

wolny

 

1.3.B. Badanie panelowe (3 ścieŜki) 

owdowiały

Przestrzeń
stanów

t1 t2 t3 Czas (t)

zamęŜny

wolny

 

1.3.C. Badanie retrospektywne 

e1

owdowiały

Przestrzeń
stanów

Czas (t)

zamęŜny

wolny

e2

e3

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 1.4. Ilustracja graficzna badań statystycznych, obserwacja kariery rodzinnej (do-

kładniej, stanu cywilnego) w badaniu: poprzecznym, panelowym, retrospek-

tywnym z wyróŜnioną przestrzenią 6 stanów 

1.4.A. Badanie jednorazowe (poprzeczne) 

zamęŜny 3. raz

Przestrzeń
stanów

t1 t2 t3 Czas (t)

owdowiały 1. raz

zamęŜny 2. raz

rozwiedziony 1. raz

zamęŜny 1. raz

wolny

t4 t5  

1.4.B. Badanie panelowe (5 ścieŜek) 

Przestrzeń
stanów

t1 t2 t3 Czas (t)t4 t5

zamęŜny 3. raz

owdowiały 1. raz

zamęŜny 2. raz

rozwiedziony 1.
raz

zamęŜny 1. raz

wolny

 

1.4.C. Badanie retrospektywne 

Przestrzeń
stanów

zamęŜny 3. raz

owdowiały 1. raz

zamęŜny 2. raz

rozwiedziony 1. raz

zamęŜny 1. raz

wolny

e4

e3

e2

e1

Czas (t)

e5

e6

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Zebrane w badaniu retrospektywnym, w trakcie permanentnej rejestracji lub w ba-

daniu panelowym dane liczbowe stanowią podstawę do zastosowań modeli analizy hi-

storii zdarzeń. Są podstawą opisu historii epizodu (epizodów), składających się na bada-

ny proces wraz z jego determinantami. Zdarzają się jednak sytuacje, w których historia 

epizodu nie jest kompletna (nie jest w pełni odtworzona). Tego rodzaju informacje w ter-

minologii analizy historii zdarzeń określa się jako obcięcie, inaczej ucięcie (censored in-

formation lub censoring). Graficzną prezentację teoretycznie moŜliwych sytuacji obcięcia 

przedstawiono na rys. 1.5. 

Rys. 1.5. Rodzaje obciętej informacji. Przypadek historii pojedynczego epizodu 

czas

A
B

C
D

E
F

G

t1 t2czas obserwacji  
Źródło: E. Frątczak, I. Kowalska, G. Rohwer, S. Drobniĉ, H.P. Blossfeld, (1996), s. 16. 

Epizod A - historia epizodu jest kompletna, obcięcie nie występuje. 

Epizod B - historia epizodu jest obcięta z prawej strony, wewnątrz okresu (okna) ob-

serwacji. Jeśli obcięcie zostało spowodowane przez mechanizm losowy, metody analizy 

historii zdarzeń zezwalają na włączenie tego epizodu do analizy, podobnie jak w przypad-

ku epizodu C. Ten typ obcięcia moŜe wystąpić np. w przypadku badań panelowych z po-

wodu wyjścia jednostki z pola obserwacji bądź braku danych z innego powodu. Jeśli brak 

informacji o niedokończonej historii epizodu nie ma charakteru losowego, tego typu sytu-

acje mogą tworzyć rodzaj obciąŜenia danych i nie podlegają korekcie w sposób prosty. 

Epizod C - jest obcięty prawostronnie, ale obcięcie rozpoczyna się od końca okresu 

(okna) obserwacji. W praktyce jest to zwykle data realizacji badania. Tego typu sytuacje 

są typowe w badaniach retrospektywnych, w których jest odtwarzana historia procesu 

badanego od początku, tj. od zdarzenia inicjującego aŜ do czasu badania. Równie czę-

sto takie sytuacje mogą zdarzać się w badaniach panelowych podczas ostatniego pane-

lu. Najczęściej dochodzi do tego, kiedy charakter obcięcia nie wynika (nie jest powiąza-

ny) z mechanizmu badanego procesu (jego istoty). Ten typ informacji obciętej nie stwa-

rza trudności w analizie historii zdarzeń, a jest raczej powszechnie akceptowany. W pra-

cach: J.D. Kalbfleisha i R.L. Prentice (1980), J.S. Colemana (1981), D.R. Coxa i  

D. Oakesa (1984) ten rodzaj obcięcia określa się jako typ obcięcia I rodzaju. 

Epizod D - jest całkowicie obcięty prawostronnie. Zarówno początek epizodu, jak i 
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jego koniec są poza okresem (oknem) obserwacji. Takie sytuacje mogą wystąpić w ba-

daniu retrospektywnym, kiedy przedmiotem dociekań są historie badanych procesów 

jednostek pochodzących z róŜnych kohort urodzeniowych, kiedy obserwacją obejmuje 

się pewien wycinek czasu. 

Epizod E - jest całkowicie obcięty lewostronnie. Historia epizodu jest poza okresem 

obserwacji. Całkowite obcięcie lewostronne jest niemoŜliwe do modelowania, trudno bo-

wiem oceniać coś, o czym nie ma Ŝadnej informacji. 

Epizod F - jest obcięty częściowo z lewej strony. Oznacza to, Ŝe czas jego startu i 

jakiś fragment z początkowej fazy realizacji jest nieznany. Sytuacja jest trochę podobna 

do sytuacji w epizodzie C, ale bardziej kłopotliwa do modelowania. Ten przypadek nie 

jest łatwiejszy przy modelowaniu w analizie historii zdarzeń, niŜ w przypadku epizodu C. 

Wykorzystanie tego rodzaju informacji jest moŜliwe pod warunkiem przyjęcia określo-

nych załoŜeń z dobrym uzasadnieniem teoretycznym. Jednym z takich warunków jest 

zastosowanie do modelowania epizodu rozkładu wykładniczego. W rozkładzie tym 

wskaźnik hazardu (ryzyko wystąpienia zdarzenia) jest stały i niezaleŜny od czasu. 

Epizod G - jest ucięty obustronnie. Takie sytuacje mogą wystąpić zarówno w bada-

niach retrospektywnych, jak i panelowych. Przykładem tego moŜe być badanie, w którym 

za pomocą odpowiedniego pytania odtworzono karierę zawodową osób, które były bez-

robotne w sierpniu 1993 r. (z okresu od stycznia 1990 r. do sierpnia 1993 r.). Obcięte 

informacje to historia sprzed 1990 r. i po sierpniu 1993 r.1 Ten rodzaj obserwacji jest 

określany równieŜ jako informacje (dane) na temat aktualnego stanu pobytu jednostki 

(current-status data). Inny sposób graficznej prezentacji obcięcia, kiedy czas (por. 

rys.1.5) nie jest czasem kalendarzowym (czasem rzeczywistym), ale czasem od począt-

ku zdarzenia inicjującego, np. zawarcia małŜeństwa, przedstawiono na rys. 1.6. 

Rys. 1.6. Rodzaj obciętej informacji. Przypadek pojedynczego epizodu. Czas mierzony 

od zdarzenia inicjującego lub od wejścia do obserwacji w czasie t0 

Numer
obserwacji

tnt0

x

x

x

x

o

o

t Czas  
x - wystąpiło zdarzenie kończące epizod, 
o - sytuacja obcięcia. 

Źródło: opracowanie własne. 

                                            
1 Więcej na temat badania w pracach E. Frątczak (1997a, 1997b). 
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Sytuacja obcięcia jest faktycznie bardziej złoŜona i róŜnie wyjaśniana przez badaczy 

zajmujących się tym zagadnieniem. Jedną z koncepcji teoretycznych związaną z mecha-

nizmem obcięcia opracowali R.J.A. Little i D.B. Rubin (1987, s.13-15) z zastosowaniem 

właściwej sobie terminologii.2 Podają oni, Ŝe jeśli mamy dwie zmienne X i Y, to moŜna wy-

róŜnić trzy róŜne mechanizmy braku danych. Zmienna Y jest zmienną zaleŜną i stanowi 

okres oczekiwania na wystąpienie zdarzenia (okres ryzyka) zaleŜny od braku informacji 

spowodowanej obcięciem. Zmienna X jest zmienną reprezentującą rozkład czasu wejścia 

do zestawu ryzyka. Trzy róŜne mechanizmy braku danych wiąŜą się z tym, czy prawdopo-

dobieństwo braku danych (braku odpowiedzi) dotyczące cechy Y zaleŜy od: 

a) cechy Y i moŜliwe, Ŝe równieŜ od cechy X, 

b) cechy X, ale nie zaleŜy od cechy Y, 

c) jest niezaleŜne zarówno od cechy X, jak i cechy Y. 

Autorzy ci określają sytuację przedstawioną w (c) jako przypadek, w którym brak 

danych jest brakiem kompletnie losowym (missing completely at random - MCAR). Wy-

stępuje on wówczas, kiedy brak danych jest brakiem losowym (missing at random - 

MAR) i rozpatrywane dane są obserwowane w sposób losowy (observed at random - 

OAR). Obserwacje nie są typu MAR, jeśli brak odpowiedzi na Y zaleŜy od Y. Dane nie są 

typu OAR, kiedy brak odpowiedzi na Y jest zaleŜny od wartości X. Sytuacja (b) to brak 

danych, który jest brakiem losowym (czyli MAR), ale analizowane dane nie są obserwo-

wane w sposób losowy (nie są typu OAR). MoŜna mówić wówczas o losowym pocho-

dzeniu danych, jednak tylko w odniesieniu do X. Sytuacja (a) to przypadek, w którym 

dane nie są ani typu MAR, ani typu OAR. Sytuacja (c) jest obserwacją obciętą prawo-

stronnie (right-truncted). Jest to specjalny przypadek obcięcia, w którym znana jest część 

historii procesu od jego początku i znany jest mechanizm obcięcia (w badaniu retrospek-

tywnym jest to data realizacji badania). 

Jeśli brak danych nie jest brakiem losowym (tzn. nie jest typu MAR), to naleŜy roz-

róŜnić, czy: 

– brak danych o cesze Y jest brakiem spowodowanym przez nieznany mechanizm, 

– brak danych o cesze Y jest spowodowany przez znany mechanizm. 

Tę klasyfikację mechanizmu braku danych moŜna następnie skorelować z typami 

epizodów i sytuacjami obcięcia podanymi na rys. 1.5. Zagadnienia te są jednak bardziej 

złoŜone i przedstawiono je jedynie w ogólnym zarysie. 

Kolejnym zagadnieniem merytorycznym w badaniach retrospektywnych jest zagad-

nienie próby losowej do badania. Powszechnie wiadomo, Ŝe w badaniu retrospektywnym, 

w odróŜnieniu od innych typów badań, np. prospektywnych czy panelowych, jednostka 

wylosowana do badania udziela odpowiedzi jeden raz, podając informacje o faktach lub 

zdarzeniach z całego swojego Ŝycia lub jej części. Wszystkie odtworzone epizody z historii 

jej Ŝycia są podane w całości lub co najwyŜej obcięte prawostronnie poprzez datę realizacji 

                                            
2 Przytoczono za pracą K. Yamaguchi (1991, s. 4-9). 
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badania. Z reguły data realizacji badania nie wpływa na realizację zdarzeń w Ŝyciu jed-

nostki w przeszłości. Innymi słowy, zdarzenia z Ŝycia jednostki, odtworzone podczas reali-

zacji badania są niezaleŜne od daty przeprowadzenia badania. Według D. Courgeau i  

E. Lelièvre (1992a, s.17) schemat losowania próby do badania retrospektywnego powinien 

być niezaleŜny od zdarzeń z historii Ŝycia respondenta. RównieŜ schemat losowania jed-

nostek do próby powinien być tzw. niepouczający (non-informative). Oznacza to, Ŝe przy 

losowaniu jednostek do próby (dokładniej, przy określaniu operatu losowania i schematu 

losowania) nie wykorzystuje się Ŝadnych informacji o faktach z Ŝycia jednostki (Ŝadnych 

informacji o zdarzeniach), które mogłyby stanowić podstawę ich selekcji do próby. Na 

przykład we francuskim badaniu retrospektywnym w 1981 r. zastosowano metodę Kisha. 

Numer Kisha był określany losowo w odniesieniu do gospodarstwa domowego. Kolejnym 

warunkiem, który powinien wystąpić w przypadku próby losowej w badaniu retrospektyw-

nym, jest zbieranie informacje z historii Ŝycia jednostki niezaleŜnie (oddzielnie) dla kaŜdej z 

wylosowanych do próby osób. Jeśli wymienione warunki przy losowaniu próby i realizacji 

badania są spełnione, to stosowanie wag w badaniu retrospektywnym do róŜnego rodzaju 

modelowania nie jest konieczne. Tą sytuację autorzy D. Courgeau i E. Lelièvre (1992a, 

s.17 i 18) określają jako: „sampling plan is truly non-informative” (schemat losowania próby 

jest prawdziwie niepouczający), lub „in that case, it is also said that the samling plan 

should be ignored” (w tym przypadku moŜna powiedzieć, Ŝe schemat losowania próby 

powinien być zignorowany). Podobne stanowisko dotyczące schematu losowania próby i 

waŜenia wyników do opracowania badań retrospektywnych moŜna spotkać w innych pra-

cach teoretycznych, m.in. w pracy J.M. Hoema (1985) „Weighting, Misclassification and 

other Issues in the Analysis of Survey Samples of Life Histories”. Zdaniem tegoŜ autora 

(ibid., s. 257) „…tak długo, jak schemat losowania próby jest niepouczający i obserwacja 

prowadzona jest niezaleŜnie pomiędzy jednostkami, nie musimy obawiać się o analizę 

historii z Ŝycia jednostki. Ma to niezaleŜny wpływ na wynik analizy, poza byciem swoistym 

korytarzem selekcji określającym, które historie włączane są w obiekt próby”. Naśladując 

terminologię R.J.A. Little, D.B. Rubina (1987) ten schemat losowania próby określa on jako 

ignorable (niewaŜny, zignorowany). W szczególności włączanie wag tradycyjnej teorii nie 

jest konieczne. W cytowanej pracy J.M. Hoem (s. 255, 257) podaje stosowne dowody. Jak 

wskazują liczne prace teoretyczne i analityczne, przygotowane na podstawie wyników ba-

dań retrospektywnych, schemat losowania próby nie jest brany pod uwagę (jest ignorowa-

ny) w analizach modelowych. Świadczą o tym zarówno prace: J. Menken i inni (1981);  

A.L. Schirm i inni (1982); F. Finnas i J.M. Hoem (1979); prace przygotowane na podstawie 

francuskiego badania retrospektywnego, 1981 (m.in. D. Courgeau 1985; D. Courgeau,  

E. Lelièvre, 1992a), szwedzkiego badania płodności, 1981 (m.in. B. Hoem, J.M. Hoem, 

1989), niemieckiego badania retrospektywnego, 1987 (m.in. H.P. Blossfeld, A. Hamerle, 

K.U. Mayer, 1989, 1994), jak równieŜ prace oparte na wynikach rundy europejskich badań 

retrospektywnych z ostatnich lat: „Family and Fertility Survey (m.in. H.P. Blossfeld, E. Klij-

zing, K. Pohl, G. Rohwer, 1995; A.C. Liefbroer, E. Frątczak 1995, 1996). 
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Przykład empiryczny dla potwierdzenia, Ŝe waŜenie nie wpływa na ostateczne wy-

niki modelowania, podają w swojej pracy D. Courgeau i E. Lelièvre (1992a). Dla wyników 

badania francuskiego zastosowano system wag. Wyniki po przewaŜeniu stanowiły pod-

stawę do ponownej estymacji modeli. Oszacowany wskaźnik hazardu dla migracji osób 

w wieku poniŜej 20 lat, dla wyników waŜonych za okres 10 lat obserwacji, wyniósł 0,110 

dla wyników niewaŜonych i odpowiednio - 0,113 dla wyników waŜonych (ibid., s. 17). 

Zebrane w badaniu informacje mogą być obciąŜone róŜnymi błędami, podobnie jak 

w kaŜdym innym badaniu statystycznym. Jednak najczęściej wymienianym błędami są 

błędy pamięci. Im odleglejsze są zdarzenia, o które się pyta w badaniu, tym błędy zwią-

zane z odtworzeniem daty zdarzeń, a czasami ich kolejności są większe. Zapobiegać 

temu moŜe właściwa konstrukcja formularza ankiety, która zapewnia moŜliwość kontroli 

czasów i sekwencji zdarzeń, łączenia zdarzeń, prawidłowa organizacja badania, dobrze 

przeszkolony i doświadczony personel uczestniczący w badaniu, jak równieŜ moŜliwość 

wspomagania rekonstrukcji zdarzeń odpowiednimi dokumentami. Nie bez znaczenia jest 

oprócz właściwej konstrukcji pytań moŜliwość wykorzystania niektórych metod i technik 

określanych jako aided reccall (L.R. Bergman, D. Magnusson, 1993, s. 10), przychodzą-

cych z pomocą, przypominających zdarzenia z przeszłości. Jedną z technik pomocnych 

w odtwarzaniu prawidłowej historii zdarzeń w badaniu retrospektywnym jest technika 

określana jako „kalendarz historii Ŝycia” (the life history calendar), opisana i zaprezento-

wana w pracy D. Freedmana i in. (1988, s. 37-68). Tego rodzaju metody i techniki po-

winny być włączane i stanowić nieodłączny element planu badania retrospektywnego. 

Najprostszą formułą weryfikacji tego rodzaju błędów jest moŜliwość porównania da-

nych uzyskanych z badania z odpowiednimi danymi pochodzącymi z róŜnego rodzaju re-

jestrów. Takie oceny, w odniesieniu do badania retrospektywnego, na bardzo szeroką ska-

lę przeprowadzili Belgowie, na przykładzie powtórzenia badania „Triple Biographie” na 

losowej próbie mieszkańców Brukseli, gdzie istnieją dobre historyczne rejestry ludności 

(por. J. Duchene, 1985, M. Poulain i in., 1992). Odmienny nieco system weryfikacji błędów 

w badaniu retrospektywnym, poprzez odniesienie wybranych wyników z badania do da-

nych spisowych i mikrospisowych, przyjęli Niemcy (por. K.U. Mayer, J. Huinink, 1993). 

Po wszechstronnej analizie błędów pamięci związanych z odtwarzaniem dat zda-

rzeń z przeszłości D. Courgeau (1992, s.109) stwierdza: „Nawet, jeśli błędy w odtwarza-

niu dat z przeszłości są częste i widoczne, to fakt ten nie wpływa na ich logiczną se-

kwencję, lub wpływ jest nieznaczny. Sekwencja zdarzeń jest prawidłowo odtwarzana z 

pamięci, a zarejestrowane błędy są formą „szumu” (hałasu), który nie przeczy spójnej 

(koherentnej) informacji otrzymanej z róŜnych źródeł”. Teza, choć moŜe być dyskusyjna, 

jest dość powszechnie stosowana i przyjmowana w dobrze przygotowanych i zrealizo-

wanych badaniach retrospektywnych. 

Kolejnym zagadnieniem merytorycznym, nierozerwalnie związanym z badaniami re-

trospektywnymi, jest moŜliwość obciąŜenia wyników badania z tytułu pominięcia (nie obję-

cia badaniem) tych jednostek, które wyemigrowały z obszaru badania lub zostały wyelimi-



 27 

nowane wskutek zgonu. Na miejsce emigrantów mogły pojawić się w próbie populacji ob-

jętej badaniem jednostki, które są imigrantami w danej populacji. Eliminacja jednostek z 

badanej populacji moŜe mieć czasami charakter selektywny. Na przykład, choroba we 

wczesnym dzieciństwie moŜe doprowadzić do niepełnosprawności, ta z kolei moŜe ogra-

niczać zawarcie małŜeństwa i uczestnictwo w procesie prokreacji, lub przedwczesny zgon. 

W analizie wyników wielu badań milcząco się zakłada, Ŝe rozkłady zdarzeń u osób, które 

zostały wyeliminowane, są takie same, jak u osób badanych. W literaturze przedmiotu 

moŜna spotkać nieliczne prace, które podejmują próbę odpowiedzi, a zarazem analizę 

tych zagadnień merytorycznych. Są to m.in. prace: N. Keilmana (1995), A. Berrington 

(1995). Jedną z propozycji, która umoŜliwia korektę tych błędów, jest wprowadzenie wag 

zaleŜnych od czasu w modelowaniu analizy historii zdarzeń z wykorzystaniem danych z 

badań retrospektywnych lub panelowych. Warunkiem konstrukcji takich wag jest posiada-

nie odpowiednich danych dotyczących nie tylko próby, ale i populacji odniesienia w ujęciu 

wzdłuŜnym, dla odpowiedniego okresu. Wagi zaleŜne od czasu (time-dependent weights) 

moŜna wprowadzić jednak tylko dla określonych zdarzeń lub pojedynczych procesów, nie 

ma moŜliwości konstrukcji systemu takich wag dla kilku zjawisk lub procesów zachodzą-

cych jednocześnie. N. Keilman dla wyników norweskiego badania retrospektywnego (Ba-

danie rodzin i aktywności zawodowej) z 1988 r. wprowadził system wag zaleŜnych od cza-

su, trójwymiarowy (płeć, wiek, stan cywilny) dla lat 1965-1987. Wyniki waŜone wykorzystał 

do modelowania rocznych prawdopodobieństw pierwszych urodzeń z wykorzystaniem 

modeli logitowych i hazardowych modeli regresji. Otrzymane wyniki wskazują (por. N. Ke-

ilman, 1995, s. 8 i nast.), Ŝe waŜenie nie wpływa w istotny sposób na końcowy rezultat 

estymacji. W literaturze polskiej, problemy badawcze związane z oceną jakości i dokład-

ności wyników badań retrospektywnych dzietności kobiet zrealizowane w ramach NSP’70 i 

NSP’88 zawierają prace J. Paradysza (1989, 1992). 

Przedstawione zagadnienia związane z teorią i zastosowaniami w badaniach retro-

spektywnych z pewnością nie zostały wyczerpane. Zaakcentowano te, które uznano za 

najwaŜniejsze z punktu widzenia teorii realizacji badań retrospektywnych, w tym polskich 

badań retrospektywnych oraz wykorzystania ich wyników do analiz i modelowania. Zain-

teresowanego Czytelnika informuje się, Ŝe w literaturze przedmiotu pracami traktującymi 

o tych zagadnieniach są m.in. prace autorów: Cz. Brachy (1996), D. Kasprzyk, G. Dun-

can, G. Kalton, M.P. Singh (1989), J. Kordosa (1987, 1988, 1989), D. Magnussona, L.R. 

Bergmana (1993), D. Magnussona, L.R. Bergmana, G. Rudingera, B. Törestada (1994), 

J. Steczkowskiego (1995), R. Zasępy (1972). 

1.3. ŹRÓDŁA INFORMACJI 

Podstawą do analiz i aplikacji modeli cyklu Ŝycia jednostki i rodziny były wyniki 

dwóch polskich badań retrospektywnych, 1988 i 1991 oraz dane pochodzące z bieŜącej 



 28 

ewidencji i statystyki ludności Głównego Urzędu Statystycznego. Wyniki studiów opar-

tych na danych badań retrospektywnych zamieszczono w rozdziałach: trzecim i czwar-

tym, zaś dane bieŜącej ewidencji i sprawozdawczości wykorzystano do estymacji mode-

lu, którego prezentację zamieszczono w rozdziale piątym. PoniŜej przedstawiono szcze-

gółową charakterystykę wykorzystanych źródeł informacji. 

1.3.1. POLSKIE BADANIE RETROSPEKTYWNE 1988  

„DROGA śYCIOWA – BIOGRAFIA RODZINNA, ZAWODOWA, MIGRACYJNA” 

1.3.1.1. Cel i zakres badania 

Badanie „Droga Ŝyciowa - biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna” przeprowa-

dziło w 1988 r. Biuro Badań i Analiz Statystycznych Polskiego Towarzystwa Statystycz-

nego we współpracy z Departamentem Badań Społecznych GUS, na zlecenie Instytutu 

Statystyki i Demografii SGPiS (obecnie SGH). ZałoŜenia do badania i pierwotną wersję 

kwestionariusza opracowano w Instytucie Statystyki i Demografii SGPiS. Badanie empi-

ryczne przeprowadzono w ramach Zintegrowanego Systemu Badań Gospodarstw Do-

mowych GUS.3 

Badanie miało charakter zarówno retrospektywny, jak przekrojowy. Łączyło ele-

menty badań nad cyklem Ŝycia jednostki, rodziny i procesem starzenia się ludności. W 

pracy nad przygotowaniem ankiety wykorzystano doświadczenia zebrane w trakcie reali-

zacji badań retrospektywnych we Francji (1981 r.) i Belgii (1981 r.). 

Celem badania było: 

1. Odtworzenie historii Ŝycia rodzinnego, zawodowego i migracji osób objętych bada-

niem. Rekonstrukcji cyklu Ŝycia jednostki uwzględniającej Ŝycie rodzinne, zawodowe 

(w tym edukację) oraz migracji dokonano dzięki zebraniu szczegółowych informacji o 

wydarzeniach składających się na przebieg kaŜdej z karier. W szczególności były to 

informacje dotyczące: 

– historii małŜeństwa (małŜeństw), w tym stanu cywilnego w momencie zawarcia 

małŜeństwa, miesiąca i roku zawarcia małŜeństwa, klasy miejscowości faktycznego 

zamieszkania bezpośrednio po zawarciu małŜeństwa, dokładnej daty i przyczyny 

ustania małŜeństwa; 

– dzieci według kolejności ich urodzenia (płeć, data i miejsce urodzenia, data zgonu 

dzieci nieŜyjących, data i przyczyny opuszczenia domu rodzinnego, miejsce za-

mieszkania); 

– przebiegu nauki, tj. daty rozpoczęcia, typu szkoły, miejsca pobytu w czasie odby-

wania nauki, daty ukończenia; 

                                            
3 Por. Problemy integracji statystycznych badań gospodarstw domowych. "Biblioteka Wiadomości 

Statystycznych”, t. 34, GUS, Warszawa 1987. 
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– okresów aktywności zawodowej lub jej braku, w tym daty początkowej dla kaŜdego 

okresu (zbierano informacje dotyczące sytuacji Ŝyciowej badanej osoby, grupy spo-

łeczno-zawodowej oraz działu gospodarki narodowej); 

– migracji, w tym danych o zmianach faktycznego miejsca zamieszkania (data przy-

bycia do danej miejscowości, klasa wielkości tej miejscowości oraz przyczyna przy-

bycia); 

– waŜnych wydarzeń w Ŝyciu respondenta dotyczących Ŝycia rodzinnego, zawodo-

wego oraz migracji: cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych responden-

ta i współmałŜonka(i), takich jak: płeć, data i miejsce urodzenia, dane o rodzicach 

(grupa społeczno-zawodowa i poziom wykształcenia), stan cywilny, poziom wy-

kształcenia, główne źródło utrzymania, sytuacja Ŝyciowa. 

2. Określenie aktualnej sytuacji demograficznej i społeczno-ekonomicznej osób objętych 

badaniem. Zbierano informacje, które pozwoliły na opis aktualnej sytuacji demogra-

ficznej i społeczno-ekonomicznej osób, a w szczególności: 

– gospodarstwa domowego, w tym źródła utrzymania, liczby osób, klasy miejscowo-

ści zamieszkania, typu gospodarstwa domowego; 

– transferu międzypokoleniowego dóbr, usług i gotówki (rodzaj, skala oraz zakres 

róŜnych form pomocy świadczonej przez rodziców na rzecz dzieci i odwrotnie); 

– aktywności zawodowej i jej zakresu oraz motywacji w odniesieniu do osób, które 

pobierają emeryturę i rentę; 

– samooceny stanu zdrowia i zadowolenia z Ŝycia; 

– cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych. 

Badanie dotyczyło osób w wieku 45 lat i więcej, w tym 2904 kobiet i 2200 męŜczyzn 

wchodzących w skład gospodarstw domowych objętych badaniem budŜetów rodzinnych 

w II kwartale 1988 r.4 Podstawowe wyniki badania zawiera praca E. Frątczak (1989). An-

kieta przeznaczona była dla jednej osoby. JeŜeli w gospodarstwie domowym znajdowała 

się więcej niŜ jedna osoba w wieku 45 i więcej lat, dla kaŜdej z nich wypełniano oddziel-

ną ankietę. Taka granica wieku została przyjęta na wzór badań francuskich. MoŜna przy-

toczyć co najmniej dwa argumenty uzasadniające wybór: 

1. Badana zbiorowość osób obejmowała dwie subpopulacje: osoby starsze (60 i więcej 

lat) oraz osoby znajdujące się na przedpolu starzenia się (45-59). NaleŜy nadmienić, 

Ŝe przyjęte granice wieku były granicami umownymi, jednak często stosowanymi w 

badaniach nad procesem starzenia się ludności. 

2. Przyjęto, Ŝe dla badanej zbiorowości osób znaczna część karier (rodzinnych, eduka-

cyjnych, zawodowych i migracyjnych) składających się na cykl Ŝycia jednostki została 

zrealizowana lub znajduje się w końcowej fazie realizacji. Jest to waŜne przy wyzna-

czaniu wartości charakterystyk (mierników) opisujących poszczególne kariery, gdzie 

                                            
4 Szczegółowe informacje dotyczące losowania próby moŜe znaleźć Czytelnik w opracowaniu  

B. Lednicki (1987), s. 267-279. 
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stosuje się podział na miary retrospektywne i perspektywiczne. 

Zakładano, Ŝe zebrany w trakcie badania materiał empiryczny dotyczący czterech 

karier: rodzinnej, edukacyjnej, zawodowej i migracyjnej posłuŜy do weryfikacji hipotez, 

które określono jako hipotezy robocze przed realizacją badania: 

1. Sekwencja (następstwo w czasie) zdarzeń Ŝyciowych określonego typu i ich rozkład 

składających się na kaŜdą z badanych karier zaleŜy od wielu czynników, wśród któ-

rych dadzą się wyodrębnić dwie zbiorcze grupy: czynniki demograficzne i czynniki po-

za demograficzne. 

2. Rozkład zdarzeń w czasie, ich sekwencja i częstość występowania w jednej karierze 

zaleŜą od (lub wpływają na) sekwencji, częstości oraz rozkładu zdarzeń w innych ka-

rierach, co oznacza, Ŝe kariery są ze sobą wzajemnie powiązane. 

3. Zakres powiązań pomiędzy zdarzeniami składającymi się na wyodrębnione kariery 

jest wielokierunkowy. Zakłada się występowanie i badanie dwustronnych oraz wielo-

stronnych powiązań pomiędzy karierą: 

– rodzinną i migracyjną jednostki, 

– rodzinną i zawodową jednostki, 

– migracyjną i zawodową jednostki, 

– rodziną, zawodową i migracyjną jednostki. 

Tym samym zakładano, Ŝe wyniki badania pozwolą na udzielenie odpowiedzi m.in. 

na następujące pytania: 

– Jak zdarzenia i ich przebieg w karierze rodzinnej jednostki wpływają na migrację?  

i odwrotnie: Jak migracje wpływają na przebieg Ŝycia rodzinnego jednostki? 

– Jak wydarzenia i ich przebieg w karierze zawodowej jednostki wpływają na migracje?  

i odwrotnie: Jak migracje wpływają na karierę zawodową jednostki? 

– Jak przebieg Ŝycia rodzinnego wpływa na karierę zawodową jednostki? i odwrotnie: 

Jak kariera zawodowa jednostki wpływa na Ŝycie rodzinne jednostki? 

– Jaki jest wpływ uwarunkowań demograficznych i społeczno-ekonomicznych w skali 

mikro na cykl Ŝycia jednostki, przy uwzględnieniu przebiegu trzech karier: rodzinnej, 

zawodowej i migracyjnej? 

Zakładano ponadto, Ŝe badanie wypełni istotną lukę w obszarze badań nad cyklem 

Ŝycia jednostki i rodziny w powiązaniu z procesem starzenia się ludności. Zrealizowane 

opracowania merytoryczne przyczyniły się do uporządkowania koncepcji metodologicz-

nych z zakresu cyklu Ŝycia jednostki, rodziny i procesu starzenia się ludności w literatu-

rze demograficznej w Polsce. Przyjęto równieŜ załoŜenie, Ŝe zebrany materiał empirycz-

ny posłuŜy do weryfikacji metod analizy demograficznej, takich jak: metody analizy ko-

hortowej, metody analizy cyklu Ŝycia jednostki, metody analizy cyklu Ŝycia rodziny. W ten 

sposób został zrealizowany cel naukowy badania. Cel praktyczny podjętego do realizacji 

badania został spełniony poprzez wiarygodny opis historii czterech zrekonstruowanych 

karier (edukacyjnej, zawodowej, migracyjnej, rodzinnej) oraz sytuacji demograficznej i 

społeczno-ekonomicznej osób starszych i osób będących na przedpolu starzenia się. 
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1.3.1.2. Realizacja badania, ocena jako ści uzyskanych wyników 

Jak juŜ wspomniano, badanie przeprowadzono w ramach Zintegrowanego Systemu 

Badań Gospodarstw Domowych GUS. Prace związane z przygotowaniem badania, jego 

realizacją w terenie, kontrolą wypełnianych formularzy i ich wysyłką do Ośrodka Elektro-

nicznego GUS wykonały inspektoraty badań budŜetów rodzinnych i cen w poszczegól-

nych województwach. Nad prawidłowością przebiegu badania czuwał zespół, w skład 

którego wchodzili przedstawiciele Instytutu Statystyki i Demografii SGPiS (prof. Jerzy Z. 

Holzer, dr Ewa Frątczak) oraz przedstawiciele Departamentu Badań Społecznych GUS 

(prof. Jan Kordos, mgr Wiesław Łagodziński, mgr Maria GiŜycka). 

Badanie właściwe zrealizowano w czerwcu 1988 r. Poprzedziło je badanie pilota-

Ŝowe w marcu 1988 r. w trzech województwach: warszawskim, olsztyńskim i białostoc-

kim. Wyniki pilotaŜu posłuŜyły do weryfikacji narzędzi badawczych, tj. ankiety i instrukcji. 

Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety DS-20 składający się z 10 działów: 

Dział I. Informacje o gospodarstwie domowym 

Dział II. Historia małŜeństwa (małŜeństw) 

Dział III. Informacje o respondencie(tce) i współmałŜonce(ku) 

Dział IV. Informacje o dzieciach 

Dział V. Przebieg nauki (szkoła, uczelnia) 

Dział VI. Praca zawodowa - okresy pracy i okresy przerw w pracy 

Dział VII. Zmiany miejsca faktycznego zamieszkania (migracje) 

Dział VIII. Kontakty, wzajemne usługi, pomoc 

Dział IX. Aktywność zawodowa emerytów i rencistów 

Dział X. WaŜne wydarzenia w Ŝyciu respondenta(ki) 

Materiał empiryczny zebrany w czerwcu 1988 r. poddano kontroli formalnej, meryto-

rycznej i logicznej w lipcu 1988 r. Ostatecznie do opracowania wykorzystano 5104 ankie-

ty i tyleŜ samo „Sprawozdań ankietera z realizacji wywiadu przeprowadzonego na formu-

larzu DS-20”, oraz 320 „Sprawozdań ankietera z nie przeprowadzonego wywiadu na 

formularzu DS-20”. 

Warto podkreślić, Ŝe w przygotowanej i wykorzystanej wersji ankiety „Droga Ŝycio-

wa - biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna” nie zakładano zbierania informacji o 

warunkach mieszkaniowych oraz sytuacji dochodowej osób i gospodarstw domowych, z 

których one pochodzą. Zakładano, Ŝe informacje te moŜna będzie uzyskać z systema-

tycznych badań budŜetów gospodarstw domowych realizowanych przez GUS. 

Pierwszą publikacją zawierającą syntetyczne wyniki badania ankietowego była 

ksiąŜka „Droga Ŝyciowa - biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna” autorstwa E. Frąt-

czak opublikowana wspólnie przez GUS i SGPiS w 1989 r. 

Zebrany w wyniku badania empirycznego materiał jest bardzo obszerny, unikatowy 

pod względem zakresu badanych procesów i zjawisk oraz poprawny, na co wskazują 

wyniki wykonanych prac analitycznych dotyczących oceny jakości zebranego materiału 
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pod względem dokładności, precyzji i zgodności. Prace analityczne wykonano przed 

przystąpieniem do analiz naukowych zebranego materiału. 

NaleŜy w tym miejscu podać za D.Courgeau, Ŝe w badaniach retrospektywnych 

próba losowa powinna spełniać następujące warunki:5 „the main condition is that sam-

pling plan should be independent of the life histories of respondents, also the sampling 

plan must be non-informative” (głównym warunkiem jest to, Ŝe schemat losowania powi-

nien być niezaleŜny od indywidualnych karier respondentów, równieŜ schemat powinien 

być niepouczający). Wykorzystana w polskim badaniu retrospektywnym próba losowa 

spełniała te wymagania. 

Prace w zakresie oceny jakości zebranego materiału w badaniu DS-20 obejmowały:6 

– sprawdzenie, czy próba moŜe być traktowana jako automatycznie wywaŜona, 

– oszacowanie precyzji szacunku, 

– adaptację klasycznych testów zgodności i jednorodności χ2 do sytuacji, gdy próba nie 

jest prosta. 

Badanie DS-20 „Droga Ŝyciowa - biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna” prze-

prowadzono na próbie wylosowanej w GUS do badania budŜetów gospodarstw domo-

wych za II kwartał 1988 r. Próbę losowano dwustopniowo. Jednostką losowania pierw-

szego stopnia był terenowy punkt badań (tpb). Przed losowaniem tpb powarstwowano na 

98 warstw (49 województw, w kaŜdym z nich był podział na miasto, wieś). Tpb były lo-

sowane w warstwach systematycznie z prawdopodobieństwami wyboru proporcjonalny-

mi do liczby mieszkańców (schemat Madowa, zwany równieŜ schematem Goodmana-

Kisha lub Hartleya-Rao). W drugim stopniu zastosowano losowanie systematyczne, dwu-

fazowe. Jednostką losowania było gospodarstwo domowe. Gospodarstwa domowe lo-

sowano według schematu dwufazowego z jednakowymi prawdopodobieństwami wyboru 

bez zwracania. Zatem próba wykorzystana do badania nie była próbą prostą. 

Dla oszacowania precyzji wyników uzyskanych z tak wylosowanej próby zastoso-

wano metodę wielokrotnych powtórzeń zrównowaŜonych, zwaną w literaturze balanced 

repeated replications (BRR), opracowaną przez P.J. McCarthy'ego i rozwiniętą przez  

L. Kisha i M.R. Frankela. Algorytm tej metody wykorzystany do analizy wyników polskie-

go badania retrospektywnego w 1988 r. był autorstwa prof. Cz. Brachy z Instytutu Eko-

nometrii SGH. Program komputerowy i obliczenia przygotował mgr A. Stanek z Centrum 

Informatycznego SGH. Uzyskane wyniki zamieszczono w raporcie merytorycznym. 

Wnioski wypływające z analiz były następujące w przypadku:7 

– cech mierzalnych odnoszących się do całej populacji - precyzja szacunku była wysoka 

                                            
5 Por. D. Courgeau, E. Lelièvre: Event History Analysis in Demography. Clarendon Press, Oxford 

1992, s. 17. 
6 Por. Cz. Bracha: Badanie zgodności i reprezentatywności wyników badania DS-20. Raport meryto-

ryczny z tematu "Demograficzne i pozademograficzne uwarunkowania i konsekwencje procesu starzenia 
się ludności Polski". CPBP 09.I.1.16; ISiD SGPiS, Warszawa 1989. 

7 Ibid., s. 9,10. 
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i względne błędy szacunku wahały się od 0,3 do 1,5%, 

– cech niemierzalnych i szacowania frakcji elementów z cechą wyróŜnioną większą od 

10% - względne błędy szacunku nie przekroczyły 3,5%, 

– zjawisk rzadkich - błędy te były nieco wyŜsze, choć nie zdarzył się przypadek, aby 

błąd przekroczył 7%. 

Ze względu na fakt, Ŝe wykorzystana do badania próba losowa nie była próbą pro-

stą przy stosowaniu testu χ2 Pearsona do weryfikacji hipotez o: zgodności rozkładu em-

pirycznego z zadanym rozkładem, identyczności dwóch rozkładów empirycznych, nieza-

leŜności dwóch cech o skalach nominalnych, nie moŜna było stosować klasycznych sta-

tystyk testowych, gdyŜ prowadziłoby to do znacznego zwiększenia prawdopodobieństwa 

błędów pierwszego stopnia. Wykorzystany do testowania wymienionych hipotez algorytm 

o zmodyfikowanej postaci testu χ2 był autorstwa Cz. Brachy (1989). 

Badanie empiryczne DS-20 zrealizowano w 1988 r., a do badania zgodności struk-

tur rozkładów jako rozkłady zadane wykorzystano rozkłady struktur populacji według wy-

odrębnionych cech, pochodzące z Narodowego Spisu Powszechnego 1988 r. Wyniki 

testów wykazały wysoką zgodność struktur ogólnokrajowych ze strukturami empirycz-

nymi z badania. Zebrany zatem w trakcie badania materiał empiryczny stanowi doskona-

łą bazę źródłową, a jednocześnie podstawę do analiz i weryfikacji wielu hipotez badaw-

czych z zastosowaniem metod i technik analizy historii zdarzeń. 

Warto nadmienić, Ŝe badanie retrospektywne z 1988 r. „Droga Ŝyciowa - biografia 

rodzinna, zawodowa i migracyjna” włączono do rejestru opracowanego przez European 

Science Foundation opublikowanego w 1990 r., co naleŜy uznać za wyraz wysokiej oceny 

polskiego badania i jego wyników w środowisku międzynarodowym. Ponadto ocena spo-

sobu realizacji badania oraz jakości uzyskanych wyników, jak równieŜ przegląd najwaŜ-

niejszych osiągnięć badawczych wraz z wykazem wszystkich opracowań i publikacji przy-

gotowanych na bazie wyników badania został przedstawiony na seminarium „L’apport des 

Collectes Biographiques pour la Connaissance de la Mobilite’”, organizowanym przez trzy 

instytuty francuskie: INED, OPSTOM, RESEAU Socio-Economic DE L’HABITAT w ParyŜu 

w dniach 12-13 czerwca 1997 r. Polskie badanie retrospektywne, 1988 było oceniane na 

równi z badaniami - francuskim: The Triple Biographie Survey, 1981 oraz niemieckim: The 

German Lifee History Study, 1987, co naleŜy odczytać jako wysoką ocenę i uznanie w 

środowisku międzynarodowym. Dokumentacja o polskim badaniu retrospektywnym, 1988 

przygotowana na seminarium paryskie została opublikowana 8. 

                                            
8 BIOGRAPHIES D’ ENQUETES D’ ENQUETES. Bilan de 14 collectes biographiques. Methodes et 

Savoirs. INED, IRD, RESEAU Socio-Economic DE L’ HABITAT. PUF/DIFFUSION 1999. 
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1.3.2. POLSKIE BADANIE RETROSPEKTYWNE 1991  

„PRZEMIANY RODZINY I WZORCE DZIETNO ŚCI W POLSCE, 1991” 9 

W 1991 r. Instytut Statystyki i Demografii SGH we współpracy z Departamentem 

Badań Społecznych i Demograficznych GUS przeprowadził badanie retrospektywne 

„Przemiany rodziny i wzorce dzietności w Polsce, 1991”. Badanie zostało zrealizowane 

we współpracy z United Nations Found for Population Activities (UNFPA) w ramach mię-

dzynarodowego projektu „Family and Fertility Survey”, koordynowanego przez Popula-

tion Activities Unit, DEAP, Economic Commission for Europe w Genewie. 

Badanie oparto na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie gospodarstw domowych 

oraz osób w wieku 18-49 lat zamieszkałych w tych gospodarstwach. Operat losowania 

próby przygotowano na podstawie zbioru ogółu gospodarstw domowych zarejestrowanych 

w Narodowym Spisie Powszechnym 1988. Losowanie miało charakter dwustopniowy. W 

pierwszym etapie losowania operatem był wykaz obwodów spisowych. Dla kaŜdego ob-

wodu dysponowano informacjami o cechach adresowych oraz o liczbie mieszkań w obwo-

dzie. Obwody pogrupowano w warstwy: w 98 warstwach znalazły się znalazły się obwody 

miejskie i wiejskie z 49 województw, w których znajdowało się nie mniej niŜ 7 mieszkań. Z 

kaŜdej warstwy według odpowiednio przygotowanego algorytmu losowano oddzielnie ob-

wody spisowe. Wylosowane do próby obwody spisowe uporządkowano według woje-

wództw, symbolu terytorialnego i numeru rejonu. Tak przygotowany materiał poddano kon-

troli w poszczególnych województwach celem ustalenia rzeczywistej liczby mieszkań w 

wylosowanych obwodach. W drugim etapie losowania z ogólnego wykazu mieszkań we 

wszystkich obwodach i warstwach losowano jednostki do badań według określonego algo-

rytmu. W wylosowanych mieszkaniach jednostką badania było gospodarstwo domowe 

oraz wszystkie osoby w wieku 18-49 lat wchodzące w skład gospodarstwa. 

Reasumując, schemat losowania był schematem dwustopniowym: jednostkami lo-

sowania pierwszego stopnia były obwody spisowe, a drugiego stopnia - mieszkania zare-

jestrowane w tych obwodach spisowych. 

Narzędzie badawcze stanowiły dwa formularze ankiety. Pierwszy z nich „Opis go-

spodarstwa domowego” słuŜył do zbierania informacji o gospodarstwie domowym oraz o 

osobach je tworzących. Drugi formularz: „Opis respondenta” zawierał pytania adresowa-

ne do osób w wieku 18-49 lat w łącznej liczbie 147 pytań. Pytania pogrupowano w osiem 

działów: 

Dział I. Ogólna charakterystyka respondenta, współmałŜonka i ich rodziców 

Dział II. Przebieg nauki respondenta 

Dział III. Przebieg pracy zawodowej respondenta 

Dział IV. Zmiany stałego miejsca zamieszkania od 15 roku Ŝycia respondenta 

                                            
9 W przygotowaniu tego podrozdziału wykorzystano prace: I. Kowalskiej (1994), J.Z. Holzera,  

 I. Kowalskiej (1997). 
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Dział V. Zmiany warunków mieszkaniowych od 15 roku Ŝycia respondenta 

Dział VI. Wielkość i historia rodziny 

Dział VII. Historia więzi małŜeńskich 

Dział VIII. Regulacja urodzeń 

Przygotowane wstępnie narzędzia badawcze, czyli formularze ankiet i instrukcję, 

poddano wstępnej weryfikacji na próbie 104 gospodarstw domowych w Warszawie i wo-

jewództwie stołecznym. W badanych gospodarstwach przeprowadzono wywiady (ankie-

ty) ze 188 osobami. Wyniki wstępnego badania zaprezentowano na posiedzeniu Niefor-

malnej Grupy Roboczej ds. Badań Płodności i Rodziny w Regionie Europejskiej Komisji 

Gospodarczej, w maju 1991 r. w Genewie. Badanie pilotaŜowe na próbie losowej 263 

gospodarstw domowych i 314 osobach wchodzących w skład tych gospodarstw zreali-

zowano w lipcu 1991 r. Doświadczenia zebrane w trakcie realizacji pilotaŜu, jak równieŜ 

zalecenia Population Activities Unit GEAD ECE w Genewie wykorzystano do przygoto-

wania ostatecznej wersji narzędzi do badania. Badanie właściwe zrealizowano w listopa-

dzie 1991 r. na próbie 4459 gospodarstw domowych i 8544 osobach w wieku 18-49 lat 

wchodzących w skład tych gospodarstw. Ankieterami, którzy przeszli intensywny kurs 

szkoleniowy na uŜytek tego badania, byli doświadczeni ankieterzy, głównie pracownicy 

wojewódzkich urzędów statystycznych. 

Po kontroli formalnej, merytorycznej i logicznej zebranego materiału do opracowa-

nia wykorzystano ostatecznie 4313 ankiet opisujących gospodarstwa domowe i 8544 

ankiet opisujących osoby w wieku 18-49 lat. Ocenę reprezentatywności zebranego mate-

riału przeprowadzono poprzez badanie zgodności rozkładów struktur empirycznych z 

rozkładami populacji generalnej, to jest ludności i gospodarstw domowych w Polsce. Do 

analizy zgodności uwzględniono rozkłady następujących cech badanych jednostek: wiek 

osób (z podziałem na pięcioletnie grupy wieku), płeć, klasę miejscowości zamieszkania, 

poziom wykształcenia. Narzędziem badania zgodności rozkładów struktur był test chi-

kwadrat, przy poziomie istotności równym 0,01. Zastosowana procedura weryfikacji wy-

kazała wysoką zbieŜność badanych rozkładów z próby i populacji. 

Na podstawie informacji otrzymanych od ankieterów badania dokonano oceny 

kompletności zebranego materiału w stosunku do jednostek w wylosowanej próbie. Od-

mowy (z róŜnych powodów) wypełniania ankiet stanowiły niecałe 5% w stosunku do ogó-

łu wylosowanych gospodarstw oraz 3,2% w stosunku do ogólnej objętej próbą liczby 

osób w wieku 18-49 lat zamieszkałych w tych gospodarstwach. 

Badanie „Przemiany rodziny i wzorce dzietności w Polsce, 1991” zawierało elementy 

badania o charakterze przekrojowym i retrospektywnym. W zakresie retrospekcji została 

odtworzona (podobnie jak w badaniu z 1988 roku) historia czterech karier: edukacyjnej, 

zawodowej, rodzinnej i migracyjnej. Badaniem z 1991 r. objęto osoby w wieku 18-49 lat, 

badaniem zaś z 1988 r. osoby w wieku 45 lat i więcej. Zatem wyniki tych dwóch badań w 

zakresie retrospekcji czterech karier naleŜy uznać za uzupełniające się. Dzięki tym dwom 

badaniom: „Droga Ŝyciowa (biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna) – 1988” oraz 
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„Przemiany rodziny i wzorce dzietności w Polsce, 1991”, Polska dołączyła w Europie do 

krajów realizujących na szeroką skalę badania retrospektywne w demografii. Zgromadzo-

no unikatowy materiał empiryczny, stanowiący podstawę do aplikacji teoretycznej i prak-

tycznej metod analizy cyklu Ŝycia jednostki i rodziny, a szerzej, metod i modelowania ana-

lizy historii zdarzeń. Warto dodać, Ŝe przygotowano ujednolicone formaty zbiorów danych 

liczbowych z obu badań retrospektywnych. Ponadto do badania retrospektywnego, 1991, 

dzięki współpracy międzynarodowej został przygotowany podręcznik uŜytkownika „ Polish 

Family and Fertility Survey. A User’s Guide” autorstwa: E. Frątczak, I. Kowalskiej, G. 

Rohwera, S. Drobniĉ, H.P. Blossfelda, Warsaw - Bremen (1996), którego publikacja sprzy-

ja promocji badania polskiego poza granicami kraju. 

W obu polskich badaniach retrospektywnych schematy losowania próby były niepo-

uczające, równieŜ zbieranie informacji o zdarzeniach Ŝyciowych w rekonstrukcji karier 

przebiegało niezaleŜnie, oddzielnie dla kaŜdej jednostki badania w próbie. Jednostką ob-

serwacji była osoba, odpowiednio w wieku 45 lat i więcej w badaniu z 1988 r. oraz w wieku 

18-49 lat w badaniu z 1991 r. Dla kaŜdej jednostki badania formularz ankiety był wypełnia-

ny niezaleŜnie. Oba badania przygotowano i zrealizowano z niezwykłą starannością, do-

kładnością i fachowością, właściwą, a zarazem niezbędną w badaniach retrospektywnych. 

Dobrze przygotowane narzędzia badawcze, starannie przeprowadzony proces szkolenia 

ankieterów i właściwy nadzór nad realizacją badań pozwolił na zgromadzenie wysokiej 

jakości materiału empirycznego. Tym samym oba polskie badania spełniły wymagania 

stawiane badaniom retrospektywnym. Zatem uzyskane w wyniku realizacji badań empi-

rycznych dane źródłowe stanowią dobrą podstawę do modelowania cyklu Ŝycia jednostki, 

rodziny, czyli szerzej, do zastosowania modeli analizy historii zdarzeń. 

1.3.3. BIEśĄCA OBSERWACJA 

Oprócz badań statystycznych, o których była mowa, znaczące miejsce w obszarze 

źródeł informacji zajmuje bieŜąca ewidencja i sprawozdawczość. UŜyteczność tego źró-

dła informacji w badaniach nad cyklem Ŝycia jednostki i rodziny zaleŜy od stopnia szcze-

gółowości danych liczbowych o datach zdarzeń demograficznych i populacji odniesionej 

do tych zdarzeń. Jednak prowadzenie utrzymywanie takich baz danych z bieŜącej ewi-

dencji jest bardzo kosztowne, dlatego niewiele państw na świecie posiada takie szczegó-

łowe rejestry. 

Dane z bieŜącej statystyki ruchu naturalnego ludności mogą być wykorzystane w 

bardzo ograniczonym zakresie do analizy cyklu Ŝycia jednostki i rodziny z zastosowaniem 

modeli analizy historii zdarzeń. Grupą modeli, które mogą być stosowane, są modele nie-

parametryczne, czyli tablice trwania Ŝycia w ujęciu przekrojowym lub jeśli szeregi czasowe 

są dostatecznie długie równieŜ w ujęciu kohortowym. Jednak modele te bazując na bieŜą-

cej ewidencji mogą być wykorzystane do oceny zmian w pojedynczych karierach. W sto-

sunkowo wąskim zakresie mogą być równieŜ stosowane modele o czasie dyskretnym, ale 
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ograniczeniem jest to, Ŝe informacje o zdarzeniach, których doświadcza jednostka, ewi-

dencjonowane są z reguły oddzielnie, np. zdarzenia migracji i zdarzenia urodzeń i nie ma 

moŜliwości identyfikacji jednostki ze względu na liczby zdarzeń i ich czas wystąpienia. W 

obu podanych zakresach modele moŜna zastosować tylko w skali makro. 

Dane z bieŜącej sprawozdawczości mogą być wykorzystane do estymacji modeli 

makrosymulacyjnych i przykłady takich zastosowań podano w rozdziale 5. pracy. Do es-

tymacji modelu rodziny nuklearnej dla Polski lat 1988/1989 i 1994/1995 wykorzystano 

szczegółowe dane dla ww. lat o: strukturach ludności według wieku, płci, stanu cywilne-

go; zgonach z podziałem na płeć, wiek i stan cywilny; nowoŜeńcach zawierających zwią-

zek małŜeński po raz pierwszy według wieku, płci; rozwodach według wieku i płci; 

owdowieniach według wieku i płci; ponownych małŜeństwach dla osób owdowiałych we-

dług wieku i płci; ponownych małŜeństwach osób rozwiedzionych według wieku i płci; 

urodzeniach według wieku matki i kolejności urodzenia. Tak szczegółowe informacje nie 

pochodziły z publikacji, czyli roczników demograficznych, ale ze szczegółowych baz da-

nych Głównego Urzędu Statystycznego. 

 



Rozdział 2 

METODOLOGIA BADA Ń CYKLU śYCIA JEDNOSTKI I RODZINY  

2.1. HISTORIA, ROZWÓJ KONCEPCJI, PODSTAWOWE POJ ĘCIA  
I DEFINICJE W BADANIACH NAD CYKLEM śYCIA JEDNOSTKI  

Historia badań nad cyklem Ŝycia jednostki ma długą tradycję. Za jej początek po-

wszechnie uznaje się studia związane z opracowaniem pierwszych tablic trwania Ŝycia. 

Według K. Namboodiriego, C.M. Suchindrana (1987), R. Schoena (1988) i F. Willekensa 

(1988b) pierwszy opublikował tablice J. Graunt, w 1662 r.1 w pracy: „Natural and Political 

Observations Made upon the Bills of Mortality”. W tej pionierskiej pracy wykorzystano 

dane z ksiąg parafialnych dla opisu procesu wymierania hipotetycznej kohorty 100 osób 

zamieszkałej w Londynie. Obserwację prowadzono aŜ do zgonu ostatnich osób w tej ko-

horcie, tj. do wieku 76-80 lat. Następnymi były tablice brytyjskiego astronoma E. Halleya 

opracowane dla miasta Breslau (dzisiejszy Wrocław) opublikowane w 1693 r. Tablice 

Halleya zawierają większość wskaźników, które są uŜywane współcześnie.   

Zdarzenia, których doświadcza jednostka w ciągu swojego Ŝycia, tworzą jej biogra-

fię, czyli cykl Ŝycia. Biografię jednostki, jej cykl Ŝycia moŜna charakteryzować przez: typy, 

liczbę, częstość występowania, sekwencję, czas trwania zdarzeń. Do analizy cyklu Ŝycia 

jednostki moŜna włączać takie zagadnienia, jak: przyczynowość występowania zdarzeń i 

ich wzajemne relacje.  

Według koncepcji G.H. Elder (1978) cykl Ŝycia jednostki jest kombinacją wzajemnie 

zaleŜnych od siebie karier, które realizują się równolegle w czasie. Koncepcja G.H. Elder 

uwzględnia zarówno rozwój jednostki, jak rozwój rodziny i koncentruje się na wzajem-

nych relacjach (odniesieniach, powiązaniach) karier indywidualnych z karierą rodziny ja-

ko jednostki. T.K. Hareven (1978 a, s. 1-16) podkreśla charakterystyczne cechy przebie-

gu Ŝycia odnoszące się do badań historycznych, to jest:  

1. Synchronizację przejść między poszczególnymi fazami (stanami) w Ŝyciu jednostki z 

transformacją rodziny jako grup jednostek (jeśli jednostka przemieszcza się według 

swojej linii Ŝycia, to powoduje przegrupowanie jednostek wewnątrz rodziny). 

2. Synchronizację pomiędzy przejściami wzdłuŜ linii (cykli) Ŝycia i zmianami historycz-

nymi, a dokładniej: interakcje pomiędzy indywidualnym czasem jednostki, czasem ro-

dziny i czasem historycznym. 

                                            
1 W niektórych publikacjach podaje się rok 1666. 
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3. Wzrastający w sposób skumulowany wpływ wcześniejszych przejść (transformacji) w 

cyklu Ŝycia na przejścia kolejne (następne).  

Koncentracja uwagi na badaniu cyklu Ŝycia w aspekcie historycznym powoduje, Ŝe 

podstawowym rodzajem obserwacji jest obserwacja kohortowa. Według F. Willekensa 

(1989, s. 1,2) „do opisu cyklu Ŝycia jednostki jest wygodnie przyjąć określenie jednostki 

jako »nośnika (przewoźnika) cech«” (an individual as a „carrier” of attributes). Dla dowol-

nego wieku określona (szczegółowa) kombinacja cech opisuje jednostkę, np. stan pozo-

stawania przy Ŝyciu (Ŝywy/zmarły), stan cywilny, stan zdrowia, poziom wykształcenia, 

miejsce zamieszkania są charakterystykami opisującymi jednostkę. Często cechy te ma-

ją charakter cech jakościowych, a liczba kategorii, jakie mogą przyjąć, jest skończona. W 

badaniach nad cyklem Ŝycia jednostki zakłada się, Ŝe zarówno kariery, jak i cykl Ŝycia 

składają się z okresów przejść o ograniczonym czasie trwania, jak i okresów pobytu z 

reguły o wydłuŜonym okresie trwania. Analizy zaleŜności pomiędzy nimi wyróŜniają dwa 

typy: zaleŜność od zdarzenia (event dependence) i zaleŜność od statusu (status depen-

dence). Syntetycznie F. Willekens (ibid., s. 7) definiuje cykl Ŝycia następująco: „Cykl Ŝy-

cia składa się z wielu, N, karier, które są realizacjami leŜącymi u ich podstaw procesów 

(dosłownie procesów karier). Procesy działają równolegle”.   

Inne koncepcje i definicje, jak równieŜ określenia badań nad cyklem Ŝycia jednostki 

są zamieszczone m.in. w pracach: W.M. Runyana (1984), K.U. Mayera, N.B. Tumy 

(1990), C.H. Mulder (1993), D. Mantinga (1994), W. Bernasco (1994).  

W.M. Runyan (1984,s.82) następująco określa cykl Ŝycia: „cykl Ŝycia jest definio-

wany jako sekwencja zdarzeń i doświadczeń Ŝyciowych od urodzenia do zgonu oraz łań-

cuch jednostkowych stanów, napotykanych sytuacji, które wpływają i są pod wpływem 

określonej sekwencji zdarzeń”.  

D. Manting, komentując definicję W.M. Runyana wywodzi z niej następujące prze-

słanki (D. Manting, 1994, s. 35):  

1. Sekwencja i rozkład zdarzeń wcześniejszych mogą wpływać na późniejsze za-

chowania jednostki w jej cyklu Ŝycia. 

2. Wcześniejsze doświadczenia z cyklu Ŝycia jednostki oraz jej wcześniejsze do-

świadczenia, które wyniosła z rodziny w okresie jej dorastania (wychowywania się), 

mogą wpływać na wybór określonej ścieŜki Ŝycia. 

3. Ze zrealizowanej ścieŜki Ŝycia (dosłownie z juŜ przeŜytej) wynika, Ŝe akumulacja 

późniejszych doświadczeń Ŝyciowych moŜe być zdominowana doświadczeniami z 

przeszłości.  

K.U. Mayer i N.B. Tuma (1990, s. 3-20) stwierdzają, Ŝe istotą badań nad cyklem Ŝy-

cia jednostki są studia wzajemnie powiązanych indywidualnych procesów rozciągniętych 

na przestrzeni indywidualnej (dosłownie, indywidualnego czasu jednostki) i zachodzą-

cych wewnątrz określonego czasu historycznego.  

Spotykamy takŜe w literaturze bardziej kompleksowe podejście do badania cyklu 

Ŝycia, które mówi, Ŝe zdarzenia Ŝyciowe i ich kombinacje są wynikiem procesów loso-
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wych i substantywnych. 

Takie podejście do badania cyklu Ŝycia moŜna często spotkać w pracach demogra-

fów, ekonometryków, socjologów, socjologów matematycznych, na przykład: F. Willek-

ensa (1986 a, 1989), K.U. Mayera, N.B. Tumy (1990), N.B. Tumy, M.T. Hannana (1984), 

J.D. Kalbfleischa, R.L. Prentice’a (1980), J. Trussela, R. Hankinsona, J. Tiltona (1992), 

J.S. Colemana (1981, 1994), H.P. Blossfelda, A. Hamerle, K.U. Mayera (1989), H.P. 

Blossfelda, G. Rohwera (1995), J. Hobcrafta, M. Murphy’ego (1986).  

Kompleksowe podejście do analizy procesu demograficznego lub dowolnie innego 

procesu w wymiarze analizy procesu substantywnego obejmuje: zdefiniowanie istoty ba-

danego procesu, określenie właściwego planu obserwacji zmian w procesie (czyli da-

nych liczbowych opisujących proces) oraz wykorzystanie własnego modelu (w rozumie-

niu formalnego modelu matematycznego) i stosownych metod analizy.  

J.S. Coleman (1981, s. 6 i 7) charakteryzuje istotę badanego procesu substantyw-

nego w następujący sposób:  

„1. Pierwszym aspektem badanego procesu są zmiany pojawiające się pomiędzy sta-

namii dyskretnymi jednostki.. Dla przykładu: jednostką jest osoba, natomiast jej stan 

jest aktywna zawodowo lub bezrobotna. Jeśli jednostką jest mieszkanie, stanem mo-

Ŝe być: zamieszkałe lub niezamieszkałe. Jeśli badaną jednostką jest kobieta, jej sta-

nem jest liczba urodzonych dzieci. W przypadku państwa - stanem jest forma rządu.  

2. Zmiany stanów (zdarzeń) mogą występować w dowolnym momencie i nie są ograni-

czone ustalonymi z góry punktami w czasie.  

3. Zmiany mogą być odwracalne lub nieodwracalne w róŜnych formach procesu.  

4. Zmiany te nie są z góry ustalone przez bieŜący stan, w którym znajduje się proces.  

5. Istnieją czynniki wpływające na proces, zaś analiza procesu pozwala ujawnić ich 

skutki.  

6. W pewnych przypadkach stanu jednostki nie daje się w pełni zaobserwować, toteŜ 

proces zmian między nie dającymi się zaobserwować stanami czyni owe obserwacje 

zawodnymi, na przykład, jeśli stanami procesu będą postawy lub zachowania, które 

mogą być trudne do obserwacji.”  

Przedstawiona definicja procesu substatywnego jest definicją bardzo pojemną i 

stwarza badaczowi moŜliwość róŜnych zastosowań, chociaŜby w zakresie definiowania 

jednostki badania, stanów procesu oraz czynników wpływających na zdarzenia. Jednost-

ka moŜe być róŜnie określona. MoŜe nią być osoba, urządzenie techniczne, firma, orga-

nizacja społeczna itd. WaŜnymi elementami tej definicji są owe czynniki wpływające na 

zdarzenia (zmiany stanów), które mogą być stałe lub zmieniać się w czasie. śeby prawi-

dłowo opisać proces za pomocą danych liczbowych, wymagany jest odpowiedni plan ob-

serwacji zmian generowanych przez proces substantywny o czasie dyskretnym lub ciąg-

łym. Szczegółowe plany badań i ich uŜyteczność omówiono w podrozdziale 1.2 pracy.  

Dla tak zdefiniowanego procesu moŜna wykorzystać róŜne formy modelowania.  
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J. Coleman zdając sobie z pewnością sprawę z ogólnego poziomu definicji podał trzy 

krytyczne elementy w ustaleniu właściwej klasy modeli matematycznych do opisu proce-

su substantywnego. Tymi trzema elementami są następujące fakty:  

− jednostka przemieszcza się pomiędzy stanami,  

− czas zmian nie jest określony,  

− kierunek zmian nie jest określony przez bieŜący stan pobytu jednostki.  

To identyfikuje klasę modeli jako modele stochastyczne o czasie dyskretnym i cią-

głym jako właściwe narzędzie badań procesu substantywnego. Najczęściej wykorzysty-

wanymi metodami analizy są metody i modele analizy historii zdarzeń.  

Takie podej ście do badania cyklu Ŝycia jednostki jako procesu b ędącego wy-

nikiem realizacji losowego procesu substantywnego j est kompleksowym, nowo-

czesnym podej ściem do analizy i modelowania cyklu Ŝycia jednostki. Narz ędziami 

modelowania i szeroko poj ętych analiz cyklu Ŝycia jednostki s ą metody i modele 

analizy historii zdarze ń.   

Najprostsza odpowiedź na pytanie, czym jest analiza historii zdarzeń, moŜe 

brzmieć: analiza historii zdarzeń jest z jednej strony zbiorem teorii, metod i technik kla-

sycznych, z drugiej zaś - w miarę postępu w metodyce i technice komputerowej - coraz 

bardziej nowoczesnych. Ma ona charakter uniwersalny i jest stosowana z duŜym powo-

dzeniem w badaniach w wielu dyscyplinach naukowych zajmujących się Ŝyciem spo-

łecznym, gospodarczym i politycznym. W ujęciu historycznym ta grupa metod była zwią-

zana z badaniem zgonów, tj. statystyką aktuarialną i demografią. Z czasem metody te i 

techniki zostały przyjęte, rozwijane i niezaleŜnie wprowadzane takŜe przez badaczy in-

nych dyscyplin naukowych, co spowodowało, Ŝe w zasadzie zbliŜony lub podobny zbiór 

metod jest róŜnie nazywany zaleŜnie od dyscypliny naukowej lub jego zastosowań. Me-

tody te są nazywane, na przykład, w:  

a) medycynie, demografii i biologii - analizą przeŜycia (doŜycia) (survival analysis),  

b) ekonomii i naukach społecznych - analizą trwania (duration analysis) lub analizą 

przejścia (transition analysis),  

c) w inŜynierii, technice i szerzej w przemyśle - analizą niezawodności (reliability analy-

sis) lub analizą czasu (ów) niepowodzeń (poraŜek) (failure time analysis).  

Termin „analiza historii zdarzeń” (event history analysis) oznacza grupę metod wy-

wodzących się z socjologii (ściślej, socjologii matematycznej - patrz prace J.S. Colema-

na), ale coraz częściej przyjmowanych przez demografów i statystyków (w naukach spo-

łecznych). Przedstawiciele poszczególnych dyscyplin naukowych róŜnie formułują poję-

cie „analizy historii zdarzeń”. Na przykład demografowie:  

− J.M. Hoem (1993, s. 281): „Analiza historii zdarzeń jest rozszerzeniem grupy me-

tod związanych z tablicami trwania Ŝycia oraz metod bezpośredniej i pośredniej stan-

daryzacji oraz technik typu: wejście-wyjście. Metody analizy historii zdarzeń są uŜy-

teczne w wielu zakresach badań zachowań demograficznych na poziomie jednostki, 

łącznie z rozwojem rodziny (procesu formowania formalnych i nieformalnych związ-
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ków, ich rozpadu, procesu rodzenia dzieci), biologią jednostki (tj. metod antykoncepcji, 

karmienia dzieci itp.), migracjami, umieralnością. Za pomocą analizy regresji wiąŜącej 

się z tymi metodami jest moŜliwe uwzględnienie w badaniach interakcji pomiędzy róŜ-

nymi rodzajami demograficznych zachowań. Ponadto włączanie wzajemnych oddzia-

ływań pomiędzy procesem demograficznym a innymi zjawiskami, takimi jak edukacja 

czy aktywność zawodowa, przyczynia się do intensywnego korzystania z tych metod. 

Obecnie istnieje moŜliwość opisu postaw i zachowań, jak równieŜ przedstawiania ich 

graficznie w postaci zaleŜności pomiędzy determinantami zachowań wraz z ich kon-

sekwencjami, które były przed stosowaniem tych metod trudne do zrozumienia i wy-

chwycenia”.  

− D. Courgeau i E. Lelièvre, w pierwszej pracy poświęconej całkowicie analizie hi-

storii zdarzeń w demografii (Event History Analysis in Demography, 19922, s. 3, 4) tak 

określają tę grupę metod: „Analiza historii zdarzeń ze swymi ujęciami umoŜliwia ob-

serwację zmian w czasie i przestrzeni w indywidualnej historii Ŝycia jednostki w jej 

społecznym kontekście. Istotna jest obserwacja, w jaki sposób wydarzenia natury ro-

dzinnej, społecznej i ekonomicznej doświadczane przez jednostkę będą kształtować 

prawdopodobieństwo wystąpienia innych zdarzeń w Ŝyciu jednostki. Dla przykładu 

moŜna podjąć próbę analizy wpływu małŜeństwa na karierę zawodową, migracyjną i 

inne wydarzenia, np. urodzenie dziecka [...]. W ten sposób mamy do czynienia z ana-

lizą interakcji pomiędzy demograficznymi procesami (dokładniej, wydarzeniami z ka-

rier), których uŜyteczność została podkreślona.”  

Z przedstawionych definicji wynika uŜyteczność stosowania omawianej analizy nie 

tylko do badania i oceny procesów demograficznych, ale - co jest szczególnie podkre-

ślane - do oceny zachowań i postaw demograficznych jednostki przy badaniu ich wpływu 

na zdarzenia z róŜnych karier oraz ich wzajemnych zaleŜności i powiązań.  

K. Yamaguchi (1991, s.1), autor podręcznika analizy historii zdarzeń, podaje: „Ana-

liza historii zdarzeń dotyczy wzorców i składowych występujących zdarzeń. Badacze 

społeczni analizują róŜne rodzaje zdarzeń. Demografowie, na przykład, rozpatrują takie 

wydarzenia z Ŝycia jednostki, jak: zgony, urodzenia, migracje, małŜeństwa, rozwody. So-

cjologowie i ekonomiści rynku pracy zajmują się wydarzeniami, które składają się na ka-

rierę zawodową, tj. zatrudnienie, bezrobocie, oddzielenie zawodu wewnątrz i na ze-

wnątrz firmy (interfirm and intrafirm job separations), awanse i degradacje. Kryminolodzy 

badają takie zdarzenia, jak: zbrodnie, areszty, recydywizm. Epidemiologów interesuje 

rozpoczęcie i zaprzestanie uŜywania narkotyków, powrót do nałogu itd. Wydarzenia bę-

dące przedmiotem badań z zakresu nauk społecznych dotyczyć mogą nie tylko osób, ale 

równieŜ organizacji. W analizie organizacji i zarządzania wydarzeniami jest powstanie 

organizacji (firmy), jej upadek, strajki itd.”  

                                            
2 W języku francuskim ksiąŜka ukazała się drukiem trzy lata wcześniej, tj. w 1989 r., w ParyŜu, jako 

publikacja INED. 
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W pracy H.P. Blossfelda, A. Hamerlego, K.U. Mayera (1989, s.11) moŜna znaleźć 

następujące określenie: „Przez termin analiza historii zdarzeń rozumiemy metody staty-

styczne stosowane do analizy odstępów czasu pomiędzy sukcesywnymi stanami przejść 

lub wydarzeniami. Liczba stanów pobytu, w których mogą przebywać jednostki objęte 

analizą, jest skończona, ale zdarzenia mogą wystąpić w dowolnym momencie. W anali-

zie historii zdarzeń konsekwentnie są wykorzystywane metody statystycznej analizy pro-

cesów stochastycznych z dyskretną przestrzenią stanów i czasem ciągłym.”3 Istotnie, 

zakres procedur statystycznych dostępnych obecnie z zakresu analizy historii zdarzeń 

jest bardzo szeroki, a jednocześnie zróŜnicowany. Metod tych nie zalicza się do klasycz-

nych, dlatego nie ma ich w typowych podręcznikach statystyki, raczej moŜna je spotkać 

w podręcznikach ekonometrii.4  

H.P. Blossfeld i G. Rohwer w swojej publikacji (1995, s. 33) określają analizę historii 

zdarzeń następująco: „Analiza historii zdarzeń to zbiór metod i modeli wykorzystywanych 

przy studiowaniu przejść pomiędzy zestawem stanów dyskretnych, łącznie z długością 

przedziałów czasu pomiędzy wejściem i wyjściem z danego stanu. Podstawową anali-

tyczną strukturę stanowią: przestrzeń stanów i oś czasu. Wybór osi czasu lub zegara, 

według którego jest odliczany czas, musi opierać się na teoretycznych podstawach i de-

terminuje w pewnym stopniu zakres stosowanego modelu statystycznego. Najbardziej 

restrykcyjnym modelem w analizie historii zdarzeń jest model, w którym występuje jeden 

stan wyjścia i jeden stan przeznaczenia”.5  

Z przedstawionych opisów wynika, Ŝe głównym przedmiotem analiz cyklu Ŝycia 

jednostki z wykorzystaniem analizy historii zdarzeń jest odpowiednio zdefiniowany pro-

ces wraz z jego dynamiką. Nieodłącznym elementem badań nad cyklem Ŝycia jednostki 

jest bezwzględne włączenie czasu, czasu jednostkowego i czasu historycznego, w któ-

rym realizuje się proces (dosłownie, cykl Ŝycia jednostki). Jednostki tworzące proces, czy 

teŜ uczestniczące w procesie, badane są m.in. ze względu na: czasy pobytu w określo-

nych stanach, przejścia pomiędzy stanami, zdarzenia określonego typu, ich sekwencję i 

rozkład w czasie.  

Przedmiotem badań cyklu Ŝycia jednostki z wykorzystaniem analizy historii zdarzeń 

moŜe być proces (zjawisko) w ujęciu dynamicznym, bądź stan lub epizod będący częścią 

składową procesu. Oprócz powszechnie występujących pojęć typowych dla analiz staty-

stycznych istnieje konieczność posługiwania się określeniami i definicjami charaktery-

stycznymi dla analizy historii zdarzeń w kontekście badań nad cyklem Ŝycia jednostki. 

PoniŜej podano definicje wybranych, uŜytecznych, a zarazem podstawowych pojęć.  

                                            
3 Inne definicje autorów: D.R. Cox, D. Oakes (1984), P.D. Allison (1995) zamieszczono w pracy  

E. Frątczak (1997a). 
4 Dla przykładu prace: W.H. Greene (1991), T. Lancaster (1990). 
5 Więcej o metodach i modelach stosowanych w analizie historii zdarzeń jest w podrozdziale 1.3 oraz 

w pracy E. Frątczak (1997a). 
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• Pojęcie cechy  

W tradycyjnych analizach statystycznych cechy dzielą się na mierzalne (ilościowe) i 

niemierzalne (jakościowe). Pierwsze mogą być skokowe, ciągłe lub quasi-ciągłe.  

Na uŜytek analizy cyklu Ŝycia jednostki, historii zdarzeń, dodatkowo wyróŜnia się 

następujące cechy (właściwości) jednostki: a) stałe i zmienne, b) pierwotne i wtórne.  

Cechy stałe nie zmieniają się w ciągu całego Ŝycia jednostki. W przypadku poje-

dynczej osoby moŜe to być płeć i miejsce urodzenia. Cechy zmienne mogą przyjmować 

róŜne wartości (kategorie) w ciągu Ŝycia jednostki. Innymi słowy są to takie właściwości, 

które mogą się zmieniać, np. miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia i liczba po-

siadanych dzieci.  

Dla wyjaśnienia podziału cech na pierwotne i wtórne posłuŜymy się prostym przy-

kładem, tj. procesem zawierania i rozpadu małŜeństw. Cechą pierwotną w tym przypad-

ku jest stan cywilny. Inne zaś zmienne, które opisują osoby, tj. płeć, pozycja na rynku 

pracy, stan zdrowia są cechami wtórnymi. MoŜna zatem powiedzieć, Ŝe cechy pierwot-

ne to są takie właściwości jednostek, które wykorzystuje się do identyfikacji stanu, w ja-

kim znajduje się jednostka. Cechy pierwotne identyfikują stan pobytu, cechy zaś wtór-

ne róŜnicują jednostki będące w tym samym stanie pobytu między sobą (ułatwiając ich 

odróŜnienie). Dla przykładu osoby zamęŜne mogą być zróŜnicowane ze względu na: po-

ziom wykształcenia, poziom dochodów, miejsce zamieszkania. Cechy te określa się jako 

wtórne. Cechy pierwotne mają jeszcze jedną waŜną własność dla badanego procesu, a 

mianowicie: zmiana kategorii cechy pierwotnej powoduje przejście jednostki z jednego 

stanu do drugiego.  

• Pojęcie zdarzenia 6  

KaŜdą zmianę w wartościach cechy pierwotnej powodującą przejście jednostki z 

jednego stanu do drugiego nazywamy zdarzeniem. Mogą to być zdarzenia:  

a) początkowe (inicjujące, źródłowe)7,  

b) powtarzalne,  

c) niepowtarzalne.  

Zdarzenie pocz ątkowe rozpoczyna pewien proces, czyli jest to zdarzenie, które daje 

początek karierze (jej procesowi). Dla przykładu: początkiem kariery edukacyjnej moŜe być 

rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej, a początkiem kariery zawodowej podjęcie 

pierwszej pracy. Urodzenie dziecka jest wydarzeniem rozpoczynającym karierę płodności.   

Zdarzenia powtarzalne mogą powtarzać się kilkakrotnie w ciągu Ŝycia jednostki, 

np. osoba moŜe kilka razy w Ŝyciu zmieniać miejsce zamieszkania. Dlatego migracja jest 

zdarzeniem powtarzającym się. MoŜna do tej kategorii zaliczyć teŜ rodzenie dzieci przez 

                                            
6 W pracy uŜywam zamiennie określeń: zdarzenie, wydarzenie - jako przekładów angielskiego słowa 

event. 
7 W literaturze angielskiej zdarzenie takie nazywa się event-origin. 
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kobietę.  

Zdarzenia niepowtarzalne , jak wynika z samej nazwy, nie mogą się powtórzyć w 

Ŝyciu jednostki. Klasycznym przykładem takiego zdarzenia odniesionego do populacji 

ludzkiej jest zgon jednostki. Zdarzenia niepowtarzalne usuwają jednostkę z pola obser-

wacji, oznaczają koniec badań nad danym procesem. Innymi przykładami zdarzenia nie-

powtarzalnego jest urodzenie dziecka określonej kolejności przez kobietę.  

• Pojęcie epizodu (czasu trwania, czasu oczekiwania)  

Epizod to okres między dwoma kolejnymi zdarzeniami. W przypadku modeli jedne-

go epizodu jest to okres, jaki jednostka spędza między stanem wyjścia a stanem prze-

znaczenia. MoŜna go teŜ określić jako czas oczekiwania na wystąpienie zdarzenia.  

• Czas i sposób jego pomiaru (zegar czasu)  

Sposób pomiaru czasu jest ściśle związany z istotą badanego procesu i sposobem 

określania stanów. Zwykle w analizie cyklu Ŝycia jednostki z wykorzystaniem analizy hi-

storii zdarzeń czas jest zmienną ciągłą, a przestrzeń stanów jest dyskretna, ale moŜliwe 

są analizy z wykorzystaniem czasu jako zmiennej dyskretnej (skokowej).8 Czas moŜe 

być historyczny (kalendarzowy), przekrojowy lub kohortowy (longitudinalny)9, czas epi-

zodu lub procesu.  

• Pojęcie kariery  

Kariera to sekwencja zdarzeń określonego typu. MoŜna mówić o karierze rodzinnej, 

zawodowej, migracyjnej, edukacyjnej. KaŜdą karierę rozpoczyna zdarzenie ją inicjujące, 

a inne zdarzenia występują w określonym porządku (kolejności). A zatem początkiem ka-

riery rodzinnej jest zawarcie związku małŜeńskiego, kolejnymi zaś wydarzeniami są uro-

dzenia dzieci. Kariera rodzinna moŜe ulec przerwaniu np. wskutek rozpadu małŜeństwa 

z powodu rozwodu lub zgonu jednego ze współmałŜonków.  

Kariery dzielą się (nie jest to podział rozłączny) na:  

a) równoległe,  

b) następujące po sobie (szeregowe),  

c) komplementarne,  

d) konfliktowe.  

Kariery równoległe to takie, które realizują się w tym samym czasie, np. kariera 

                                            
8 W literaturze przedmiotu są prezentowane modele oparte na czasie dyskretnym, m.in. prace: P.D. Al-

lison (1984), K. Yamaguchi (1991). Skrócony opis tego typu modeli zamieszcza praca E. Frątczak (1997a). 
9 W naukach społecznych przez pojęcie kohorty rozumiemy grupę osób, bądź grupy jednostek, okre-

ślonych przez punkt wejścia do systemu społecznego. W demografii mianem kohorty określa się grupę 
osób, która doświadczyła tego samego wydarzenia w ciągu tego samego okresu. Wydarzeniami tymi są: 
urodzenie, migracja, zawarcie małŜeństwa itd. Podstawowy wykład z analizy kohortowej zawierają prace: 
J.Z. Holzera (1994 a), M. Kędelskiego, J. Paradysza (1990), J. Kurkiewicz (1992), E. Frątczak, (1996b). 
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zawodowa i kariera migracyjna. Kariery równoległe mogą, ale nie muszą być komple-

mentarnymi lub konfliktowymi. W karierach komplementarnych (uzupełniających się) 

jednostka zuŜywa mniej zasobów (np. czasu) na ich realizację, niŜ gdyby kaŜda z karier 

realizowana była oddzielnie. Z kolei w karierach konkurencyjnych dochodzi do rywali-

zacji o wykorzystanie zasobów jednostki, które są stałe bądź ograniczone. Przykładem 

karier konfliktowych mogą być kariery: rodzinna i zawodowa, lub rodzinna, zawodowa i 

edukacyjna, realizowane jednocześnie. Przykład: osoba ucząca się w systemie studiów 

zawodowych, mająca własną rodzinę i pracująca zawodowo, realizuje jednocześnie trzy 

kariery: edukacyjną, rodzinną i zawodową, które mogą konkurować ze sobą chociaŜby 

ze względu na czas poświęcany na realizację kaŜdej z nich. MoŜna teŜ podać inny przy-

kład: osoba samotna pracuje i studiuje. Wykonywana przez nią praca i pobieranie nauki 

wzajemnie się uzupełniają, tzn. doświadczenia nabyte w pracy ułatwiają naukę. Wiedza 

teoretyczna zdobyta w czasie studiowania jest pomocna w pracy zawodowej. Taka sytu-

acja powoduje, Ŝe dwie kariery realizowane przez tę osobę, tj. zawodowa i edukacyjna, 

wzajemnie się uzupełniają, są zatem karierami komplementarnymi.  

Często występuje sytuacja, w której aktywność zawodowa zaczyna się po zakoń-

czeniu procesu edukacji. MoŜna powiedzieć, Ŝe kariera zawodowa następuje po karierze 

edukacyjnej.  

• Pojęcie cyklu Ŝycia (przebiegu Ŝycia, trajektorii)  

Cykl Ŝycia jednostki jest to proces, którego doświadcza jednostka od urodzenia do 

zgonu. Zdarzenia i stany, których jednostka doświadcza i przez które przechodzi w ciągu 

Ŝycia, ich układy, sekwencje, kombinacje są wynikiem procesów losowych i substantyw-

nych. Inna definicja cyklu Ŝycia mówi, Ŝe jest to proces składający się z wielu karier, z 

których większość realizuje się równolegle.  

Zakres zagadnień badawczych w analizach cyklu Ŝycia jest obszerny, róŜnorodny i 

zaleŜy od hipotez oraz od przyjętej ścieŜki analizy sformułowanej przez badacza. Naj-

częściej badaniem jest objęty wybrany fragment z cyklu Ŝycia jednostki. 

• Rodzaj zale Ŝności  

W typowych analizach statystycznych przy omawianiu rodzajów zaleŜności (związ-

ków) wymienia się zaleŜność: funkcyjną, stochastyczną i korelacyjną. Podczas badania 

procesu i kariery wyodrębnia się następujące rodzaje zaleŜności od:  

a) statusu (stanu) (status dependence),  

b) zdarzenia (event dependence),  

c) zasobów (resource dependence).  

Dokładny ich opis zawierają cytowane juŜ prace: F. Willekensa (1988 b, s. 5, 6) 

oraz J. Jóźwiak, B. Paszek (1991, s. 10-11). W skrócie moŜna je przedstawić następują-

co: kariera A jest zaleŜna od kariery B według zaleŜności od zdarzenia, jeśli wystąpienie 

zdarzenia w karierze A, powodujące progres lub regres, jest zaleŜne od wystąpienia zda-
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rzenia w karierze B. Z kolei kariera A jest zaleŜna od kariery B według zaleŜności od sta-

tusu, jeśli wystąpienie wydarzenia w karierze A jest zaleŜne od pozycji, a dokładniej od 

stanu pobytu jednostki w karierze B. Jeśli rezultat tego oddziaływania jest pozytywny, to 

mówi się, Ŝe kariery są komplementarne, w przypadku zaś, kiedy wpływ ten jest nega-

tywny, wówczas uwaŜa się je za konfliktowe. Są jeszcze dodatkowe charakterystyki 

związane z tymi dwoma typami zaleŜności, a mianowicie: zaleŜność od statusu jest za-

leŜnością rozłoŜoną w czasie (time-dependency), natomiast zaleŜność od zdarzenia jest 

zaleŜnością lokalną (local-dependency).  

Kariery A i B są zaleŜne od siebie według zaleŜności od zasobów, tj. jeśli ich reali-

zacje opierają się na tych samych zasobach jednostki (np. zasobach finansowych, stanu 

zdrowia, wiedzy).  

Liczba zagadnień badawczych, które dotyczą zarówno teorii (metod i modeli), jak i 

zastosowań analizy historii zdarzeń do badania cyklu Ŝycia jednostki, jest tak duŜa, Ŝe 

niemoŜliwe jest ich pełne zaprezentowanie. Dlatego przedstawiono tylko wybrane za-

gadnienia, które zasłuŜyły na wymienienie. Mogą się one odnosić głównie do analizy da-

nych retrospektywnych, tj. historii badanego procesu, lub przy pewnych załoŜeniach do 

danych pochodzących z badań panelowych, w mniejszym zaś stopniu w przypadku da-

nych z badań jednorazowych. Rozwój i upowszechniane się badań retrospektywnych i 

panelowych spowodowało, Ŝe od ponad 15 lat zainteresowanie badawcze nad tym nur-

tem badań, analiz i modelowania nieustannie wzrasta. W zasadzie szczegółowy zakres 

zagadnień badawczych wynika kaŜdorazowo z celu analizy (badania), istoty badanego 

procesu (zjawiska), podstawowych hipotez opartych na przesłankach teoretycznych lub 

wynikach badań empirycznych, szerokiej wiedzy o otoczeniu badanego procesu i znajo-

mości stosowanych metod. Za kaŜdym podejściem badawczym moŜe być on od nowa 

formułowany i określany. Z reguły badania nad cyklem Ŝycia jednostki obejmują wybrany 

fragment biografii, będący przedmiotem szczegółowego zainteresowania.  

2.2. HISTORIA, ROZWÓJ KONCEPCJI, PODSTAWOWE POJ ĘCIA  
I DEFINICJE W BADANIACH NAD CYKLEM śYCIA RODZINY  

Historia badań nad cyklem Ŝycia rodziny nie ma tak długiej tradycji, jak historia ba-

dań cyklu Ŝycia jednostki. Nurt badań nad rodziną i jej cyklem Ŝycia wywodzi się z socjo-

logii wsi wczesnych lat trzydziestych XX wieku (socjologia amerykańska). Do pionier-

skich prac naleŜą prace: P.A. Sorokina, C.C. Zimmermanna i C.I. Glapina (1931) oraz 

Ch.P. Loomisa i C.H. Hamiltona (1936). P.A. Sorokin, C.C. Zimmermann i C.J. Glapin 

(1931, s. 3-41) w publikacji „The Family as the Basic Institution and Familism as the 

Fundametal Relationships of Rural Social Organization” zajmują się badaniami rodziny 

wiejskiej rozumianej jako komórka społeczna składająca się z:  

− męŜa i Ŝony,  
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− dzieci urodzonych w małŜeństwie bądź pochodzących z adopcji,  

− krewnych męŜa i Ŝony.  

Do podstawowych funkcji rodziny naleŜą funkcje: prokreacyjna, ekonomiczna (za-

pewnienie środków do Ŝycia), edukacyjna (względem dzieci), ochronna, migracyjna, za-

pewniająca szczęście i komfort rodzinie. Rodzina, tak jak inne grupy społeczne, ma swo-

ją historię Ŝycia, ciągłość związaną z przechodzeniem przez róŜne fazy egzystencji. Cią-

głość rodziny moŜe być rozumiana jako ciągłość biologiczna lub społeczna (socjalna). 

Ciągłość biologiczną definiują autorzy jako pokrewieństwo poprzez więzy krwi, ciągłość 

zaś społeczną postrzegają jako zachowanie więzi społecznej, prawnej, pokoleniowej. W 

badaniu rodzin wiejskich socjologowie wsi przypisywali duŜą rolę funkcji ekonomicznej, 

co było naturalną konsekwencją ścisłego powiązania rodziny z warsztatem pracy (go-

spodarstwem, ziemią). Opracowaną przez cytowanych autorów ekonomiczną klasyfika-

cję cyklu Ŝycia rodziny zamieszczono w pracy E. Frątczak (1991 a). Wprawdzie głównym 

przedmiotem badań tych socjologów była amerykańska rodzina wiejska, ale przeprowa-

dzili oni równieŜ analizę rodzin miejskich oraz studia porównawcze w wymiarze między-

narodowym.  

Ekonomiczna klasyfikacja cyklu Ŝycia była wielokrotnie wykorzystywana w pracach 

socjologów w okresie międzywojennym. Ch.P. Loomis i C.H. Hamilton przedstawili w 

1936 r. wyniki badań 1144 rodzin wiejskich zamieszkałych w trzech prowincjach stanu 

Północna Karolina USA. Analizę wyników prowadzono w podziale na rodziny dzierŜaw-

ców murzyńskich i indiańskich, które spełniały następujące kryteria: posiadały w swej hi-

storii dzieci, oboje współmałŜonkowie Ŝyli, zawsze posiadały farmę. W pracy tych auto-

rów (1936, s.226-231), pojawiła się po raz pierwszy próba definicji cyklu Ŝycia rodziny, w 

jego klasycznym ujęciu, jako nowej metody w studiach nad rodziną. Autorzy ci podają: 

„[...] cykl Ŝycia rodziny rozpoczyna małŜeństwo męŜa i Ŝony i kończy się zgonem obojga 

[...] męŜa i Ŝony, jeŜeli są dzieci, które przeŜyją rodziców. W sytuacji, kiedy nie ma dzieci 

lub dzieci zmarły przed zgonem jednego z rodziców, cykl kończy się wraz ze zgonem 

jednego z rodziców”. Do oceny zmian w cyklu Ŝycia rodziny Ch.P. Loomis i C.H. Hamil-

ton stosowali miary opisowe. Cechą charakterystyczną tych badań było równoczesne 

prowadzenie analizy w ujęciu wzdłuŜnym i przekrojowym, z tymi samymi miarami opiso-

wymi (dokładniej o wynikach tych prac Czytelnik dowie się z pracy E. Frątczak, (1991a).  

Po II wojnie światowej następuje znaczne oŜywienie badań nad cyklem Ŝycia rodzi-

ny. W latach 40. znaczącą pracą był artykuł P.G. Glicka (1947). Autor ten był jednym z 

pierwszych demografów, który zdefiniował koncepcje cyklu Ŝycia rodziny i przeprowadził 

jego operacjonalizację. Według P.G. Glicka (ibid., s.164) „Od załoŜenia aŜ do rozpadu 

rodzina przechodzi przez kolejne stany, które są przedmiotem analiz demograficznych. 

Typowa rodzina rozpoczyna się zawarciem małŜeństwa. Rodzina powiększa się wraz z 

urodzeniem kaŜdego dziecka. Od czasu urodzenia ostatniego dziecka do czasu, kiedy 

pierwsze dziecko opuszcza dom rodzinny, wielkość rodziny jest stabilna. Kiedy dzieci 

opuszczają dom rodzinny z powodu podjęcia pracy lub zawarcia małŜeństwa, wielkość 
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rodziny zmniejsza się powracając do stanu wyjścia, to jest do dwóch osób. W sytuacji, 

gdy jeden z małŜonków umiera, rodzina zmierza ku fazie końcowej”.  

Oprócz zmian natury czysto demograficznej, w rodzinie zachodzą dodatkowe pro-

cesy towarzyszące poszczególnym etapom jej cyklu Ŝycia, jak: zmiany miejsca zamiesz-

kania, zmiany aktywności zawodowych małŜonków, zmiany sytuacji ekonomicznej itd. 

P.C. Glick jako jeden z pierwszych demografów podał nie tylko definicję cyklu Ŝycia ro-

dziny, ale wprowadził równieŜ klasyfikację stanów, co było niewątpliwie postępem w sto-

sunku do badań socjologów, a szczególnie pracy Ch.P. Loomisa i C.H. Hamiltona 

(1936). Wykorzystując dane Biura Spisów USA z 1894 r. P.C. Glick podał charakterystyki 

opisowe dla poszczególnych faz cyklu Ŝycia. Są nimi mediany wieku męŜa i Ŝony wyzna-

czone na podstawie danych przekrojowych. Postępem, o charakterze metodologicznym, 

w kolejnych pracach P.C. Glicka było wprowadzenie do analizy cyklu Ŝycia rodziny anali-

zy kohortowej (P.C. Glick, R. Parke, 1965, s. 187-202).  

Analiza cyklu Ŝycia rodziny przeprowadzona przez P.C. Glicka i R. Parke’a, rozu-

miana jako studium zmian w Ŝyciu pary małŜeńskiej, została oparta na najnowszych (jak 

na lata 60.) danych, tj. wynikach spisu powszechnego z 1960 r. dla USA. Uwzględniała 

ona wzorce zmian zarówno w strukturze i charakterystykach demograficznych, jak eko-

nomicznych. Oszacowane charakterystyki dla poszczególnych stanów cyklu Ŝycia rodzi-

ny róŜniły się od prac publikowanych wcześniej przez Glicka w następujących zakresach 

(ibid., s. 188);  

– do wyznaczenia wartości miar wieku, przy kolejnych stanach cyklu Ŝycia rodziny, wy-

korzystano najnowsze wyniki badań związków małŜeńskich, podczas gdy poprzednie 

miary z wcześniejszych publikacji wyznaczano za pomocą pośrednich technik esty-

macji;  

– miary wyznaczano na podstawie danych kohortowych, nie były więc one charaktery-

stykami przekrojowymi;  

– szacunki łącznego czasu przeŜycia męŜa i Ŝony wyznaczano na podstawie kohorto-

wych wskaźników Ŝycia dla męŜczyzn i kobiet, a nie na podstawie danych o przecięt-

nym dalszym trwaniu Ŝycia w momencie zawarcia małŜeństwa.  

Autorzy dysponując szczegółowymi danymi o sytuacji ekonomicznej rodziny, w po-

szczególnych fazach jej cyklu przeprowadzili pogłębioną analizę jej dochodów. Wykorzy-

stali miary pozycyjne: kwartyle i decyle dla przeciętnego dochodu na rodzinę i członka 

rodziny względem wieku męŜa (ibid., s. 196 i dalsze). Ocenie sytuacji ekonomicznej to-

warzyszyła równieŜ analiza zmian aktywności zawodowej i zmian warunków mieszka-

niowych. Zagadnienia badania cyklu Ŝycia rodziny były podejmowane m.in. w pracach: 

P.C. Glicka (1977), P.C. Glicka i H. Cartera (1976), P.C. Glicka i A.J. Nortona (1979). 

P.C. Glick był wierny klasyfikacji cyklu Ŝycia rodziny wprowadzonej w 1947 r. i obejmują-

cej 5 faz. Przez fazy cyklu rodziny naleŜy rozumieć czas, jaki upłynął pomiędzy wyróŜ-

nionymi stanami cyklu Ŝycia rodziny. Pogłębione studia wiązały się głównie z wprowa-

dzeniem przez autora znacznie lepszej informacji statystycznej niezbędnej do analizy 
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kohortowej, to jest dłuŜszego czasu, z którego pochodzą dane o historii Ŝycia rodziny. 

Klasyfikację Glicka stosowali inni badacze, m.in. A. Collver (1963), badający zróŜnico-

wanie przebiegu cyklu Ŝycia rodziny indyjskiej i rodziny amerykańskiej.  

Równolegle do prac Glicka, w literaturze z zakresu demografii rodziny pojawiały się 

inne klasyfikacje, m.in. dość szczegółowa R.H. Rodgersa (1976), obejmująca 24 stany 

cyklu Ŝycia rodziny wydzielone ze względu na sytuację najmłodszego i najstarszego 

dziecka w rodzinie. Tak szczegółowy model uwzględnia z jednej strony więcej zdarzeń z 

Ŝycia rodziny, z drugiej zaś był, i jest, trudny do zastosowania - szczególnie w przypadku 

badania małych zbiorowości próbnych. Kategoria wieku odnoszona do najstarszego 

dziecka w rodzinie odegrała istotną rolę w opracowaniu klasyfikacji stanów cyklu Ŝycia 

rodziny przez E. Duvall (1967). Osią przewodnią dla ośmiostanowej klasyfikacji cyklu Ŝy-

cia rodziny była sytuacja najstarszego dziecka w rodzinie. Klasyfikacja ta jest oparta na 

załoŜeniu, Ŝe zmiany w kategorii wieku najstarszego dziecka wprowadzają do rodziny 

nowe, waŜne zmiany, do których powinni dostosować się pozostali członkowie rodziny. 

Klasyfikacja E. Duvall była stosowana z powodzeniem w pracach socjologicznych, a tak-

Ŝe z niewielkimi zmianami publikowana przez innych badaczy. Najbardziej zbliŜoną do 

niej jest klasyfikacja S.L. Nock (1979, s. 19), wyróŜniająca siedem stanów Ŝycia rodziny. 

To kryterium klasyfikacji było i jest nadal bardzo typowe w literaturze socjologicznej.  

Wybrane klasyfikacje cyklu Ŝycia rodziny (w literaturze istnieje ich znacznie więcej) 

odnoszą się do rodziny nuklearnej, którą definiuje się jako (bardziej właściwe byłoby po-

wiedzenie definiowało się) rodzinę składającą się z małŜonków i ich niezamęŜnych dzieci.  

Przez cykl Ŝycia rodziny w demografii rozumiemy cykl, przez który przechodzi rodzi-

na od momentu powstania w wyniku zawarcia małŜeństwa do momentu rozpadu (zaniku), 

z sekwencją zdarzeń określonego typu pomiędzy fazą swego powstania a fazą rozpadu.  

W literaturze przedmiotu istnieje wiele klasyfikacji opisujących cykl Ŝycia rodziny. 

Opracowali je m.in. P.C. Glick (1947), P.C. Glick, R. Parke (1965), A. Collver (1963), 

P.R. Uhlenberg (1969, 1974), I. Trost (1977), N.B. Ryder (1975, 1977), S. Kono (1977), 

Ch. Young (1975), G. Feichtinger, H. Hansluwka (1977), R.H. Rodgers (1976, 1977), 

C.M. Stapleton (1980), Ch. Blayo (1990), W. Lutz (1987), D.T. Rowland (1991). Po-

szczególne klasyfikacje róŜnią się miedzy sobą zarówno zakresem i liczbą wyróŜnionych 

faz składających się na cykl Ŝycia rodziny, jak równieŜ kryterium badawczym, dokładniej 

zakresem i celem analizy. Szczegółowe omówienie wybranych klasyfikacji zawiera praca 

E. Frątczak (1991a). W celu przedstawienia ewolucji badań nad cyklem Ŝycia rodziny, w 

tej pracy zamieszcza się jedynie wybrane klasyfikacje, to jest te, które wniosły istotny 

wkład do badań.  

Dość szczegółowe badania cyklu Ŝycia rodziny, w powiązaniu z umieralnością, 

przeprowadzono w ramach prac Studialnej Grupy Roboczej Światowej Organizacji 

Zdrowia (WHO), która kontynuowała prace od 1971 do 1982 r. Model rodziny nuklearnej 

opracowany w ramach projektu WHO podajemy w tabl. 2.1.  
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Jest to klasyczny model cyklu Ŝycia rodziny nuklearnej dość często przytaczany w 

pracach wielu demografów, m.in. Ch. Höhn (1982, 1987), J. Bongaartsa (1983, 1987). 

Koncepcja klasyczna modelu cyklu Ŝycia rodziny nuklearnej autorstwa G. Feichtingera i 

H. Hansluvki, nazywana modelem WHO, została przedstawiona przez G. Feichtingera w 

postaci formuł modelowych, opartych na metodyce sporządzania tablic trwania Ŝycia. Do 

ogólnej klasyfikacji modelu (por. tabl. 2.1) cyklu Ŝycia rodziny nuklearnej autorzy opra-

cowali dwie wersje modelu: skróconą i pełną. Schematy graficzne obu wersji modelu 

podano na rysunkach 2.1 i 2.2. Cechą charakterystyczną skróconego modelu Ŝycia ro-

dziny jest to, Ŝe pominięto w nim całkowicie proces reprodukcji. Procesami determinują-

cymi cykl Ŝycia rodziny są zatem proces umieralności i proces zawierania małŜeństw. 

Proces reprodukcji, który nie występuje w modelu skróconym, stanowi oś przewodnią w 

modelu pełnym, chociaŜ jest on w postaci wysoce zagregowanej. Pełny model wyróŜnia 

dwa stany ze względu na proces płodności (liczbę Ŝywo urodzonych dzieci): p = 0 oraz 1 

< p < m; umieralność dzieci nie jest uwzględniona. Koncepcja pomiaru intensywności i 

tempa zmian w cyklu Ŝycia rodziny odnosi się do historii pierwszych małŜeństw, a wy-

róŜnione w modelu stany przejścia są określone w odniesieniu do zmian stanu cywilne-

go. Miary opisujące intensywność i tempo zmian w modelu są określone za pomocą me-

tod modeli tablic trwania Ŝycia.  

Tablica 2.1. Podstawowy model cyklu Ŝycia rodziny nuklearnej 

Wydarzenia charakteryzujące 
Faza Cykl Ŝycia rodziny 

początek fazy koniec fazy 

I Formowanie się (początek) małŜeństwo urodzenie pierwszego 
dziecka 

II Powiększanie się (rozwój) urodzenie pierwszego 
dziecka 

urodzenie ostatniego  
dziecka 

III Zakończenie powiększania 
się (stabilizacja) 

urodzenie ostatniego  
dziecka 

pierwsze dziecko opuszcza 
dom rodzinny 

IV Kurczenie się pierwsze dziecko opuszcza 
dom rodzinny 

ostatnie dziecko opuszcza 
dom rodzinny 

V Zakończenie kurczenia się 
(puste gniazdo) 

ostatnie dziecko opuszcza 
dom rodzinny 

pierwszy z małŜonków 
umiera 

VI Rozpad (zanik) pierwszy z małŜonków 
umiera 

ostatni z małŜonków umiera 
(wygaśnięcie) 

Źródło: Statistical Indices of Family Health. Report of WHO Study Group. WHO, „Technical Re-
port Series”, No. 587, Geneva 1976.  

Model klasyczny WHO, w swej koncepcji niezbyt róŜniący się od przedstawionej w  

1947 r. klasyfikacji Glicka (zawiera bardziej szczegółowy opis), nie uwzględnia czynni-

ków perturbacyjnych, które mogą wystąpić w Ŝyciu przeciętnej rodziny. Nie moŜe on być 

równieŜ łatwo określany w sposób empiryczny, przy wykorzystaniu informacji pochodzą-

cych ze spisów powszechnych bądź bieŜącej sprawozdawczości statystycznej. Model 
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ten był i jest krytykowany ze względu na jego ograniczenia. Autorami wskazującymi 

ograniczenia klasycznego modelu rodziny nuklearnej są m.in.: J. Trost (1977), S. Kono 

(1977), Ch. Höhn (1982, 1987, 1990), A. Santini (1977), L. Herberger (1982), G.E. Priest 

(1982), N.B. Ryder (1977).   

A oto podstawowe ograniczenia modelu:  

– nie przewiduje on moŜliwości włączenia małŜeństwa bezdzietnego,  

– nie uwzględnia rodziny niepełnej, tzn. rodziny z jednym z rodziców lub matki (panny)z 

dzieckiem,  

– nie uwzględnia moŜliwości rozwodu, owdowienia, ponownego małŜeństwa,  

– nie włącza relacji: wewnątrz rodziny, pokrewieństwa i relacji międzygeneracyjnych,  

– pomija częściowo interesy dzieci, nie w sensie dosłownym, tzn. nie mówi się o liczbie 

dzieci, a charakterystyki odnoszone są do pierwszego i ostatniego dziecka w rodzinie, 

co oznacza, Ŝe kategoria liczby dzieci jest wysoce zagregowana,  

– nie odpowiada aktualnym wzorcom formowania i rozpadu rodzin występujących w 

wielu krajach Europy Zachodniej i Północnej.  

Z koncepcji klasycznego modelu cyklu Ŝycia rodziny wynika, Ŝe wszystkie rodziny 

powinny kończyć cykl Ŝycia zgonem jednego ze współmałŜonków (ostatniego). NaleŜy 

wskazać na fakt, Ŝe model rodziny nuklearnej nie jest jednakowo popularny we wszyst-

kich typach społeczeństw. Aktualne obserwacje w krajach zachodnich, a głównie w kra-

jach skandynawskich, są dowodem na to, Ŝe model rodziny nuklearnej staje się mniej 

popularny. Coraz mniej rodzin w krajach Europy Zachodniej doświadcza (przechodzi po-

przez) klasycznego cyklu Ŝycia rodziny. Dla większości krajów model ten stał się prze-

Ŝytkiem, pewną wyidealizowaną formą rodziny tradycyjnej, dobrą dla celów dydaktycz-

nych, w mniejszym stopniu sprawdzającą się w Ŝyciu.  

Z publikacji „Health and the Family Life Cycle” (1982), zawierającej referaty i dys-

kusję z sympozjum w Wiesbaden, które kończyło prace nad projektem WHO (poświęco-

nemu powiązaniu cyklu Ŝycia rodziny z umieralnością), wynika, Ŝe osoby skupione wokół 

projektu wielokrotnie zwracały uwagę na ograniczenie koncepcji klasycznej, podając 

propozycję ich przezwycięŜenia.  

Konfrontacja róŜnic wynikających z bieŜących ocen cyklu Ŝycia rodziny z koncepcją 

klasyczną skłoniła L. Herbergera (1982) do postawienia dwóch pytań natury praktycznej:  

1. Jaka liczba rodzin jest identyfikowana z cyklem klasycznym, i w których są one fa-

zach tego cyklu?  

2. Jaka liczba rodzin nie spełnia wymagań koncepcji klasycznej cyklu?  
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Rys. 2.1. Skrócony model cyklu Ŝycia rodziny nuklearnej według G. Feichtingera i  

H. Hansluwki  

Źródło: G. Feichtinger, H. Hansluvka, 1977: The Impact of Mortality on the Life Cycle of the Fa-
mily in Austria. Zeitschrift für Bevölkeningswissenschaft, Nr 4, s. 56.  
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Rys. 2.2. Pełny model cyklu Ŝycia rodziny nuklearnej według G. Feichtingera  

i H. Hansluvki  

Źródło: G. Feichtinger, 1978: Cohort Trends in the Timing in the Family Life Cycle in Austria and 
West Germany. Zeitschrift für Bevölkeningswissenschaft, Nr 2, s. 152. 
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Niestety dane pochodzące ze spisów nie dają precyzyjnej odpowiedzi na te pytania.  

Krytykę koncepcji klasycznej wraz z próbą modyfikacji i przezwycięŜenia jej ograni-

czeń przedstawił G.E. Priest (1982). Punktem wyjścia była identyfikacja czynników 

wpływających na wejście lub wyjście z poszczególnej fazy cyklu w kontekście moŜliwych 

do wystąpienia dewiacji. Przegląd tych czynników zamieszczono w tabeli 2.2. 

Zmiany zaproponowane przez Priesta dokonują się wewnątrz rodziny dwupokole-

niowej (pokolenia rodziców i pokolenia dzieci), a odchyleniami od koncepcji klasycznej są: 

– małŜeństwo określane jako związek formalny bądź nieformalny,  

– moŜliwość adopcji dziecka,  

– opuszczenie domu rodzinnego moŜe następować w wyniku rozwodu, separacji, bądź 

naturalnego opuszczania domu przez dzieci,  

– formowanie i powiększanie się rodziny moŜe równieŜ wystąpić w przypadku powrotu 

do rodziny współmałŜonka lub niezamęŜnych dzieci.  

Zaproponowana przez Priesta klasyfikacja cyklu Ŝycia rodziny, określona jako nor-

matywna i dewiacyjna (rys.2.3), wyróŜnia następujące typy rodzin:  

rodziny nuklearne:  

mąŜ -Ŝona, 

nowe, 

czynne, 

dojrzałe,  

bezdzietne;  

rodziny z jednym z rodziców:  

z samotną kobietą,  

z samotnym męŜczyzną  
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Tablica 2.2. Czynniki powodujące wejście i wyjście z danej fazy cyklu Ŝycia rodziny 

Formowanie się:  

– małŜeństwo,  

– urodzenie dziecka przez samotną matkę.  

Powiększanie się:  

– urodzenie pierwszego dziecka w rodzinie: mąŜ – Ŝona,  

– urodzenie następnego lub kolejnych dzieci u jednego z rodziców,  

– przybycie współmałŜonka do samotnego jednego z rodziców i dziecka (dzieci).  

Kurczenie się:  

– zgon współmałŜonka w rodzinie: mąŜ - Ŝona z dzieckiem/ćmi,  

– zgon dziecka w rodzinie: mąŜ – Ŝona z dzieckiem/ćmi,  

– zgon dziecka w rodzinie z jednym z rodziców, z trojgiem lub więcej dzieci,  

– opuszczenie domu przez współmałŜonka w rodzinie: mąŜ - Ŝona z dzieckiem/ćmi,  

– opuszczenie domu przez dziecko w rodzinie: mąŜ – Ŝona z dzieckiem/ćmi,  

– opuszczenie domu przez dziecko w rodzinie z jednym z rodziców, z dwojgiem lub 

więcej dzieci.  

Rozpad:  

– zgon współmałŜonka w rodzinie: mąŜ - Ŝona bez dzieci,  

– zgon jednego z rodziców w rodzinie z jednym z rodziców,  

– zgon dziecka w rodzinie z jednym z rodziców i z jednym dzieckiem,  

– opuszczenie domu przez jednego ze współmałŜonków w rodzinie: mąŜ – Ŝona bez 

dzieci,  

– opuszczenie domu przez jednego z rodziców w rodzinie z jednym rodzicem,  

– opuszczenie domu przez dziecko w rodzinie z jednym z rodziców, jednym dziec-

kiem. 

Źródło: G.E. Priest, 1982: Operationalizing the Family Life Cycle. Concept within the Context of 
United Nations Recommendations for the 1980 Censusses. W: Health and the Family 
Life Cycle. BiB, Wiesbaden, WHO, Geneva 1982, s. 69.  

 





Rys. 2.3. Model cyklu Ŝycia rodziny - wzory: normatywny i dewiacyjny według G.E. Priesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lub inna rodzina.  
a) Lub ostatniego dziecka.  

Źródło: G.E. Priest: Operationalizing... op.cit., s. 71.
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Inną koncepcją klasyfikacji cyklu Ŝycia rodziny, która uwzględnia czynniki perturba-

cyjne, jest koncepcja Stapletona opublikowana w 1980 r. (rys. 2.4). Klasyfikacja ta jest 

zbliŜona w swej koncepcji do zaproponowanej przez Priesta, ale uwzględnia następujące 

czynniki perturbacyjne (nie uwzględnione w koncepcji klasycznej): rozwody, separacje, 

owdowienia i ponowne małŜeństwa.  

Rys. 2.4. Rozszerzony model cyklu Ŝycia rodziny według C.M. Stapletona  

M - zawarcie małŜeństwa, R – rozwód, S – separacja, O – owdowienie.  
a) Włączając rozwiedzionych, separowanych, owdowiałych i nigdy niezamęŜnych.  

Źródło: C.M. Stapleton, 1980: Reformulation of the Family Cycle. Concept. Implication for Resi-
dential Mobility. Environment and Planning A., Vol. 12, s. 1109.  

Z badań nad cyklem Ŝycia rodziny w latach 80. wynika, Ŝe klasyfikacje zapropono-

wane przez Priesta i Stapeltona nie były powszechnie stosowane, chociaŜ wyraźnie za-

znaczyła się tendencja do uwzględniania w badaniach na większą skalę czynników per-

turbacyjnych. Z czasem te czynniki zaakceptowano na stałe w badaniach nad cyklem 

Ŝycia rodziny. Są one następstwem zmian w szeroko rozumianych zachowaniach i po-

stawach, stylu Ŝycia, a takŜe procesach społecznych, ekonomicznych i technologicznych 

obserwowanych i ewidencjonowanych ostatnio na przestrzeni około 20-30 lat. Zmiany te 

szeroko opisano w literaturze demograficznej i socjologicznej jako tzw. drugie przejście 
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demograficzne (D.J. Van de Kaa (1987, 1994), R. Lesthaeghe (1983, 1991), M. Okólski 

(1990), I.E. Kotowska(1994, 1999).  

Schemat cyklu Ŝycia rodziny moŜe się róŜnie kształtować, zaleŜnie od typu rodziny i 

zdarzeń powodujących przejście zarówno między typami rodzin, jak i poszczególnymi 

fazami cyklu Ŝycia rodziny. Zwracając uwagę na istotne znaczenie homogeniczności sto-

sowanej typologii rodzin oraz wydarzeń występujących w cyklu Ŝycia rodziny, Ch. Blayo 

(1990) podaje schematy Ŝycia rodziny dla dwóch typów (rys.2.5.), to jest takich, kiedy 

podstawą załoŜenia rodziny jest związek dwóch osób samotnych (cztery schematy cy-

klu), oraz kiedy za początek rodziny uwaŜa się pojawienie się dziecka u osoby samotnej 

(dwa schematy cyklu). Wydarzenia leŜące u podstaw zmian w cyklu Ŝycia rodziny Ch. 

Blayo klasyfikuje w trzy grupy: wydarzenie, które przekształca rodzinę w rodzinę innego 

typu; wydarzenie, które przekształca rodzinę i rozbija ją; wydarzenie, które tworzy dodat-

kową rodzinę.  

Rys. 2.5. Schemat cyklu Ŝycia rodziny według Ch. Blayo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Ch.Blayo, 1990: De l’application des principes d’analyse démographique á l’etude de 

l’evolution des familes. Population, 45E, n° 1, s. 81.  
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rodziny jest praca D.T. Rowlanda (1991). Jego klasyfikacja zestawu cykli Ŝycia rodziny 
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przyjęto załoŜenie opracowania takiego schematu, który mógłby być identyfikowany ze 

znaczną częścią doświadczeń ludności. Tradycyjną sekwencję zdarzeń, występującą w 

cyklu Ŝycia rodziny nuklearnej, zróŜnicowano i zastąpiono wieloma ścieŜkami (trajekto-

riami), którymi przemieszcza się współczesna rodzina. D.T. Rowland przyjął pięć pod-

stawowych kryteriów klasyfikacyjnych, które określają typy cyklu Ŝycia rodziny, a nie sta-

ny (łącznie 10 typów cykli Ŝycia rodziny). Podstawowe kryteria klasyfikacyjne i minimalną 

liczbę stanów w kategoriach cyklu Ŝycia rodziny zamieszczono w tablicy 2.3, natomiast 

rozwój róŜnych cykli oraz 24 moŜliwe transformacje pomiędzy 10 moŜliwymi cyklami Ŝy-

cia rodziny przedstawiono na rys.2.6. Z wyjątkiem kategorii nierodzinnych (osoba samot-

na), kaŜdy cykl Ŝycia rodziny zaczyna się od małŜeństwa lub urodzenia pierwszego 

dziecka. Włączenie osób niezamęŜnych do badań nad cyklem Ŝycia rodziny jest obecnie 

koniecznością, bowiem ich udział w procesie formowania rodzin jest duŜy i z pewnością 

będzie coraz większy. Wzrost liczby rozwodów i separacji jest oznaką niestabilności 

związków małŜeńskich i przyczynia się do wzrostu liczby rodzin z jednym rodzicem. Ce-

chą charakterystyczną rodzin z jednym rodzicem jest to, Ŝe część lub znaczną część 

swojego dzieciństwa dzieci spędzają z jednym rodzicem. Początkiem tego typu rodziny 

moŜe być małŜeństwo lub urodzenie dziecka przez samotną kobietę.  

W konstruowaniu schematów cykli D.T. Rowland uwzględnił doświadczenia:  

– pojedynczej osoby (tzw. cykl nierodzinny),  

– bezdzietnej pary,  

– rodziny jednego rodzica,  

– rodziny nuklearnej,  

– rodziny przybranej.  

Jeśli dziecko pary małŜeńskiej opuści dom rodzinny, to nadal rodzina pozostaje w 

cyklu Ŝycia rodziny nuklearnej (jest to etap tzw. pustego gniazda) i nie jest ta rodzina kla-

syfikowana jako para bezdzietna. Jeśli małŜeństwo rozpada się, np. poprzez rozwód lub 

separację, to sytuacja ta nie oznacza końca cyklu Ŝycia rodziny, który jest kontynuowany 

tylko w zmienionej formie. Zasadniczą rozwiązaną, czy teŜ wyeksponowaną kwestią w 

klasyfikacji D.T. Rowlanda jest zastąpienie tradycyjnego schematu jednej ścieŜki cyklu 

Ŝycia rodziny nuklearnej wieloma ścieŜkami włączającymi róŜne doświadczenia. Zatem 

aktualne badania nad cyklem Ŝycia rodziny nuklearnej wymagają poszerzenia i zarazem 

rozróŜnienia pomiędzy cyklem tradycyjnym rodziny nuklearnej a cyklem Ŝycia zrekon-

struowanej rodziny zastępczej, czy teŜ rodziny jednego rodzica. Definicja małŜeństwa w 

badaniach nad cyklem Ŝycia rodziny wymaga teŜ poszerzenia i uwzględniania zarówno 

formalnych małŜeństw, jak i związków nieformalnych. Klasyfikację D.T. Rowlanda naleŜy 

uznać za najbardziej współczesną w badaniach nad cyklem Ŝycia rodziny, uwzględniają-

cą zmiany i doświadczenia w procesie formowania i rozpadu rodzin. Jest ona klasyfika-

cją, która identyfikuje doświadczenia Ŝyciowe znacznej części populacji w krajach wyso-

ko rozwiniętych, dopuszcza modyfikacje tradycyjnego cyklu Ŝycia rodziny nuklearnej w 

postaci nowych ścieŜek transformacji, przez które moŜe przechodzić rodzina.  
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Tablica 2.3. Podstawowe kryteria klasyfikacyjne, minimalna liczba stanów w wybranych 

kategoriach cyklu Ŝycia rodziny 

KRYTERIA KLASYFIKACYJNE 

Liczba stanów 

Jedna osoba dorosła Para Obecność 
dzieci  
w rodzinie Nigdy niezamęŜna 

Poprzednio  
zamęŜna 

Oboje w  
pierwszym  

małŜeństwie 

Jedno lub  
oboje zamęŜni  

ponownie 

Brak dzieci 
1A 

Samotna osoba 
1B 

Samotna osoba 
2A 

Bezdzietna para 
2B 

Bezdzietna para 

Dziecko (dzieci)  
z własnymi  
rodzicami 

3A 
Samotny rodzic 

3B 
Samotni rodzice 

4A 
Rodzina nuklearna 

4B 
Rodzina nuklearna 

Dziecko (dzieci)  
z przybranymi  
rodzicami 

- 
5B 

Samotny rodzic, 
rodzina przybrana 

- 
5A 

Rodzina  
przybrana 

MINIMALNA LICZBA STANÓW W CYKLU śYCIA RODZINY 

1. Samotna osoba (nie rodzina)  

2. Nigdy niezamęŜna: nie doświadcza stanów cyklu Ŝycia rodziny  

3. Poprzednio zamęŜna: małŜeństwo, rozpad małŜeństwa  

4. Bezdzietny cykl Ŝycia  

5. Oboje w pierwszym małŜeństwie: małŜeństwo, rozpad małŜeństwa  

6. Jedno lub oboje w powtórnym małŜeństwie: małŜeństwo, rozpad małŜeństwa, ponowne 
małŜeństwo, rozpad małŜeństwa  

7. Cykl Ŝycia samotnego rodzica  

8. Nigdy niezamęŜny(a): rodzicielstwo, puste gniazdo  

9. Poprzednio zamęŜny(a): małŜeństwo, rodzicielstwo, rozpad małŜeństwa, puste gniazdo  

10. Cykl Ŝycia rodziny nuklearnej  

11. Oboje w pierwszym małŜeństwie: małŜeństwo, rodzicielstwo, puste gniazdo, rozpad mał-
Ŝeństwa  

12. Jedno lub oboje ponownie zamęŜni: małŜeństwo, ponowne małŜeństwo, rodzicielstwo, 
puste gniazdo, rozpad małŜeństwa  

13. Przybrana rodzina  

14. Przybrana rodzina z dwojgiem rodziców: rodzicielstwo, małŜeństwo, ponowne małŜeń-
stwo, puste gniazdo, rozpad małŜeństwa  

15. Przybrana rodzina jednego z rodziców: rodzicielstwo, małŜeństwo, ponowne małŜeństwo, 
rozpad małŜeństwa, dzieci pozostają z przybraną rodziną 

Źródło: D.T. Rowland, 1991: Family Diversity and the Life Cycle. Journal of Comparative Family 
Studies, Vol. XII, No. 1, Spring, s. 5.



Rys. 2.6. RóŜne typy cyklu Ŝycia rodziny - moŜliwe przejścia pomiędzy wyróŜnionymi stanami rodziny  

  
m – małŜeństwo, d - urodzenie dziecka, rm - powtórne małŜeństwo, md - rozpad małŜeństwa. 

Źródło: D.T. Rowland, 1991: Family Diversity… op.cit., s. 5.  
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Z przedstawionego przeglądu koncepcji cyklu Ŝycia rodziny zarówno klasycznych, 

jak i bardziej współczesnych wynika, Ŝe model klasyczny (WHO MODEL) jest koncepcją 

zwartą i poprawną w sensie teoretycznym, jednak trudną do empirycznej weryfikacji w 

czystej postaci. Próby przezwycięŜenia ograniczeń występujących w koncepcji klasycz-

nej, polegające m.in. na formułowaniu koncepcji cyklu Ŝycia rodziny tzw. rozszerzonej, z 

jednym rodzicem, zrekonstruowanej itd., polegały na włączeniu do klasyfikacji informacji 

o zdarzeniach zakłócających przebieg cyklu w jego klasycznym ujęciu, będących prze-

jawem aktualnych zmian w procesie formowania i rozpadu rodzin. Doświadczenia empi-

rycznych zastosowań modeli wskazują, Ŝe koncepcja klasyczna w swej najprostszej po-

staci, z nielicznymi modyfikacjami, jest nadal stosowana.  

W analizach opisuj ących i oceniaj ących zmiany w cyklu Ŝycia rodziny s ą moŜ-

liwe nast ępujące opcje badawcze:  

a) stosowanie koncepcji klasycznej cyklu Ŝycia rodziny nuklearnej, ale ze świa-

domo ścią właściwych jej ogranicze ń, szczególnie tam, gdzie proces formowa-

nia i rozpadu rodzin jest wysoce tradycyjny;  

b) stosowanie klasyfikacji cyklu Ŝycia rodziny nuklearnej, b ędącej w ró Ŝnym stop-

niu modyfikacj ą koncepcji klasycznej, jej poszerzeniem i rozwini ęciem, ale do-

stosowanej do warunków współczesnych;  

c) przyj ęcie na pocz ątku analizy okre ślonego kryterium podziału rodzin na grupy 

jednorodne (homogeniczne) według wybranych cech b ądź zdarzeń demogra-

ficznych, a nast ępnie badanie zmian cyklu Ŝycia rodziny w obszarze wyró Ŝnio-

nych typów rodzin z zachowaniem koncepcji klasyczne j, bądź jej modyfikacji;  

d) odrzucenie tradycyjnej koncepcji cyklu Ŝycia rodziny i zast ąpienie jej innymi 

koncepcjami analitycznymi.  

Pierwsze trzy opcje badawcze zostały scharakteryzowane, opcja czwarta wymaga 

omówienia. Z powodu róŜnych ograniczeń coraz częściej koncepcja cyklu Ŝycia rodziny 

jest koncepcją opartą na biografii rodzinnej jednostki. Takie podejście jest z jednej strony 

próbą przezwycięŜenia ograniczeń klasycznej koncepcji cyklu Ŝycia rodziny, z drugiej zaś 

prezentuje inną opcję badawczą, nowy zestaw moŜliwości analitycznych. Rodzina jest ba-

dana poprzez identyfikację jednostki i jej stanów pobytu. Koncepcję przebiegu (cyklu) Ŝy-

cia jednostki dokładnie omówiono w podrozdziale 2.1. Przypomnieć naleŜy, Ŝe cykl Ŝycia 

jednostki jest definiowany jako przebieg Ŝycia składający się z róŜnego rodzaju karier wza-

jemnie ze sobą powiązanych, wśród których znajduje się kariera rodzinna. Próbę systema-

tyzacji pojęć stosowanych w obszarze badań biografii rodzinnej jednostki przedstawili H. 

Feldman i M. Feldman (1975). Autorzy odróŜniają następujące pojęcia (ibid., s. 277):  

– czas Ŝycia rodziny (kariera rodziny) (life time family),  

– linia wieku rodziny (rozumiana jako ciągłość) (lineage family),  

– kariera - cykl (career – cycle),  

– stan - kategoria (stage – category).  
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Tak jak kariera Ŝycia jednostki (w duŜym uproszczeniu) rozpoczyna się urodzeniem 

a kończy zgonem, tak i czas Ŝycia (kariera) danej rodziny ma swój początek i koniec, i 

nie jest procesem cyklicznym (to znaczy powtarzającym się). Kariera rodziny składa się z 

karier Ŝyciowych jednostek tworzących rodzinę. Uwzględniamy w niej wzajemne relacje 

pomiędzy członkami rodziny (więzy wewnętrzne), oraz kontakty na zewnątrz (poza ro-

dziną). Linia wieku rodziny słuŜy do badania zmian w kolejnych, następujących po sobie 

generacjach. W tej opcji badawczej powtarzające się wydarzenia na linii wieku rodziny, 

jak: urodzenia, zgony, małŜeństwa, są wydarzeniami o charakterze cyklicznym. „Cykl” i 

„kariera” są pojęciami, które odnoszą się do rejestracji zmian, a więc procesu, przez jaki 

przechodzi rodzina, „stan” zaś i „kategoria” są to określenia uŜywane do oznaczania (re-

jestracji) podziałów występujących wewnątrz „cyklu” bądź „kariery”. Kategoria ma cha-

rakter statyczny i odnosi się głównie do typologii urodzeń. Jeśli u osoby określonej kate-

gorii wystąpi wydarzenie powodujące przejście do innej kategorii, wówczas kategorie 

stają się stanami. Według koncepcji H. Feldman i W. Feldmana (ibid., s. 279 i dalsze) 

kaŜda z karier rodzinnych składa się z czterech subkarier:  

1) doświadczeń seksualnych (the sexsual experience career), 

2) małŜeńskiej (the marital career), 

3) rodzicielskiej (the parental career), 

4) dojrzałych rodziców (the adult-parent career). 

Do właściwości ogólnych, którymi cechują się kariery rodzinne, naleŜy zaliczyć:  

– kariery rodzinne jednostek są zróŜnicowane względem innych karier z Ŝycia jedno-

stek, jak: zawodowej, migracyjnej, edukacyjnej itd.;  

– kaŜda z karier rodzinnych ma właściwą sobie progresję rozwoju;  

– na kaŜdą z karier rodzinnych składają się wewnątrzkohortowe i międzykohortowe in-

terakcje. Dla przykładu subkariera doświadczeń seksualnych jest głównie zjawiskiem 

interakcji wewnątrzkohortowych, natomiast kariera rodzinna jest przykładem relacji 

międzykohortowych.  

Kryzysowe punkty w funkcjonowaniu rodziny pojawiają się, zdaniem wymienionych 

autorów, na przecięciu się subkarier. To one powodują zróŜnicowanie przebiegu cyklu 

Ŝycia rodziny.  

Jedną z wcześniejszych prac prezentujących ten kierunek badań jest typologia cy-

klu Ŝycia rodziny oparta na karierze rodzinnej kobiet amerykańskich urodzonych w Mas-

sachusetts w latach 1830-1920, będących w wieku 15-50 lat, opracowana przez  

P. Uhlenberga (1969).  

Zdaniem P. Uhlenberga, bezpośrednią przyczyną obserwowanych zmian w liczbie 

kobiet, doświadczających róŜnych typów cyklu Ŝycia kobiety (rodziny), są zmiany w po-

ziomie umieralności, proporcji kobiet zamęŜnych i odsetku kobiet posiadających dzieci. 

Autor ten, poza dokonaną oceną cyklu Ŝycia rodzinnego, zwraca uwagę na towarzyszące 

tym zmianom następstwa społeczne, a mianowicie: maleje prawdopodobieństwo wcze-

snego wdowieństwa i sieroctwa; wydłuŜa się czas kobiet spędzony w stanie zamęŜnym w 
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rodzinie po wydarzeniu, kiedy dzieci opuściły dom rodzinny. Konsekwencją wzrostu róŜni-

cy w poziomie umieralności kobiet i męŜczyzn jest zwiększający się odsetek starszych 

owdowiałych kobiet doŜywających późnego wieku, coraz bardziej zaleŜnych od swoich 

dzieci, bądź zaleŜnych od systemu świadczeń społecznych. Jedną z konsekwencji zmian 

w cyklu Ŝycia rodziny jest zatem postępujący proces starzenia się ludności.  

W latach 80. i 90. nastąpił dalszy rozwój badań i klasyfikacji cyklu Ŝycia rodziny 

opartej na cyklu Ŝycia jednostki10.  

Większość propozycji badawczych na temat cyklu Ŝycia rodziny, opartych na kon-

cepcji cyklu Ŝycia jednostki (najczęściej wolna bądź zamęŜna kobieta), dotyczy koncepcji 

rodziny dwupokoleniowej (m.in. E. Aufhauser, W. Lutz (1987); Ch. Höhn (1987, 1990):  

J. Bongaarts (1981, 1987). Przykład klasyfikacji stanów w tego typach modeli zawiera rys. 

2.7.  

Rys. 2.7. Struktura modelu cyklu Ŝycia rodziny wg E. Aufhauser i W. Lutza  

Źródło: E. Aufhauser, W. Lutz, 1987: Demographische Analyse des Familienbezogenen Leben-
szyklus Österreichischer Frauen. Demographic Institute of the Austrian Academy of 
Sciences, Vienna, s. 21.  

Przykładem poszerzonej koncepcji badawczej cyklu Ŝycia rodziny nuklearnej jest 

model Zenga Yi. W istocie stanowi on rozszerzenie modelu rodziny nuklearnej J. Bonga-

                                            
10 Bardziej szczegółowe informacje o poszczególnych klasyfikacjach zamieszczono w pracy E. Frąt-

czak (1991a). 
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artsa do modelu rodziny trzypokoleniowej (szczegółowe omówienie modeli w 5 rozdziale 

pracy). System wyróŜnionych stanów w rodzinie nuklearnej i w rodzinie trzypokoleniowej 

otrzymuje się w modelach poprzez kombinację cech identyfikujących osobę (jednostkę) 

odniesienia w rodzinie, tzw. markera. Te z kolei pozwalają na określenie typu, składu i 

wielkości rodziny.  

Badanie cyklu Ŝycia rodziny poprzez cykl Ŝycia jednostki jest charakterystyczne nie 

tylko w badaniach i modelowaniu rodzin, ale wykorzystuje się je takŜe do opisu i mode-

lowania gospodarstw domowych. D. Courgeau (1995) w swoim artykule „Event History 

Analysis of Household Formation and Dissolution” ilustruje, jak tradycyjnie zorientowana 

na jednostkę analiza historii zdarzeń moŜe być stosowana do modelowania gospodarstw 

domowych. Autor wykorzystuje wyniki francuskiego badania retrospektywnego z 1981 r. i 

odtwarza, a następnie modeluje historię gospodarstw domowych. Więcej na temat mo-

delowania gospodarstw domowych podano m.in. w pracach: I.E. Kotowskiej (1994),  

E. Van Imhoffa i innych (1995).   

Na podstawie do ść szczegółowego przegl ądu bada ń, opartego głównie na li-

teraturze anglosaskiej i do świadczeniach zagranicznych, mo Ŝna wnioskowa ć, Ŝe 

istniej ą dwie definicje cyklu Ŝycia rodziny (nuklearnej): klasyczna i współczesna.   

W definicji klasycznej, jak ju Ŝ wspomniano, w demografii przez cykl Ŝycia ro-

dziny rozumiemy cykl, przez który przechodzi rodzin a od momentu powstania w 

wyniku zawarcia mał Ŝeństwa do momentu rozpadu (zaniku), z sekwencj ą zdarzeń 

okre ślonego typu pomi ędzy fazą swego powstania a faz ą rozpadu. Rozpad rodziny 

następuje w wyniku zgonu jednego ze współmał Ŝonków, zanik za ś w wyniku zgonu 

osoby prze Ŝywającej.  

Aktualna, współczesna definicja cyklu Ŝycia rodziny jest nast ępująca: w de-

mografii przez cykl Ŝycia rodziny rozumiemy cykl, przez który przechodzi  rodzina 

od momentu powstania (w wyniku: zawarcia mał Ŝeństwa, rozpocz ęcia zwi ązku nie-

formalnego lub urodzenia dziecka przez samotn ą kobiet ę) do momentu rozpadu (w 

wyniku: rozpadu zwi ązku formalnego lub nieformalnego, zgonu współmał Ŝonka 

lub partnera, separacji, rozwodu, rozstania si ę) lub przekształcenia cyklu w inny z 

sekwencj ą zdarzeń okre ślonego typu pomi ędzy fazą powstania i kolejnymi zmia-

nami. Sekwencja zdarze ń niekoniecznie musi by ć hierarchicznie podporz ądkowa-

na, jak w cyklu klasycznym rodziny nuklearnej, dlat ego dopuszcza si ę moŜliwo ść 

zmiany cyklu Ŝycia rodziny i przekształcenia go w inny.  

Koncepcja cyklu Ŝycia rodziny oparta na badaniu historii zwi ązków mał Ŝeń-

skich (koncepcja klasyczna) oraz koncepcja identyfi kująca cykl Ŝycia rodziny z cy-

klem Ŝycia jednostki (dokładniej, z karier ą rodzinn ą jednostki) ró Ŝnią się odmienn ą 

filozofi ą badawcz ą. W klasycznym uj ęciu czynno ści badawcze sprowadzaj ą się do 

okre ślenia długo ści czasu pobytu rodziny w poszczególnych fazach cyk lu oraz do 

determinant czasu pobytu. Według opcji cyklu Ŝycia jednostki, która zakłada, Ŝe 

osoba przechodzi ró Ŝne stany kariery rodzinnej, zainteresowanie badawcz e kon-
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centruje si ę na czynnikach determinuj ących wej ście lub wyj ście do okre ślonego 

stanu. Ponadto najcz ęściej wyst ępuje okre ślenie wieku jednostki (kobiety), w któ-

rym nast ępuje zmiana stanu.    

Zakładając, Ŝe stosuje się klasyfikację cyklu Ŝycia odniesioną do kobiety i uwzględ-

niając wszystkie ograniczenia modelu klasycznego oraz obecnie występujące zmiany w 

cyklu Ŝycia rodziny, głównie te, które niosą za sobą zmiany związane z koncepcją dru-

giego przejścia demograficznego, oraz uwzględniając sugestie J.M. Hoema (1991) moŜ-

na wyróŜnić trzy typowe, współczesne klasyfikacje cyklu Ŝycia rodziny (rys. 2.8). 

Rys. 2.8. Schematy klasyfikacyjne cyklu Ŝycia rodziny  

2.8.A. Klasyczny model historii rodziny (cyklu Ŝycia rodziny)  

2.8.B. Nowoczesny model historii rodziny (cyklu Ŝycia rodziny) 

2.8.C. Radykalny model historii rodziny (cyklu Ŝycia rodziny)  

Źródło: opracowanie własne. 

Poziom zaawansowania rozwiązań modelowych w postaci formuł matematycznych 

opisujących cykl Ŝycia rodziny z lat 80. i 90. wskazuje i dowodzą tego takŜe nowe, bardziej 

współczesne klasyfikacje cyklu Ŝycia rodziny, Ŝe opcja badawcza cyklu Ŝycia rodziny opar-

ta na badaniu cyklu Ŝycia jednostki przewaŜa i będzie rozwijana w przyszłości.  

W badaniach, analizach i rachunkach modelowych zamieszczonych w tej pracy za-

prezentowano zasadnicze podejście do badania cyklu Ŝycia rodziny oparte na cyklu Ŝy-

cia jednostki, dokładniej, na karierze rodzinnej jednostki. Jest to załoŜenie bardzo ogól-

ne, bowiem stosownie do zakresu prowadzonej analizy badanego procesu kaŜdorazowo 

definiuje się przestrzeń stanów i badany proces. Z uwagi na to, Ŝe zdecydowana więk-

szość analiz jest oparta na wynikach polskich badań retrospektywnych (1988, 1991), 

wolna zamęŜna 1. dziecko 2. dziecko

t

.....

wolna zamęŜna 1. dziecko 2. dziecko .....w kohabitacji

t

wolna 1. dziecko 2. dziecko .....w kohabitacji zamęŜna

t
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gdzie przewaŜają starsze kohorty urodzeniowe, zasadniczy priorytet ma tradycyjny cykl 

Ŝycia rodziny, czyli cykl Ŝycia rodziny nuklearnej opartej na historii pierwszego małŜeń-

stwa. Wynika to z dość wysokiej stabilizacji historii pierwszych związków małŜeńskich w 

Polsce oraz wysokiego udziału płodności małŜeńskiej w ogólnej płodności w objętych 

badaniem kohortach urodzeniowych kobiet.  

2.3. POMIAR I MODELOWANIE CYKLU śYCIA JEDNOSTKI I RODZINY  

2.3.1. POMIAR I MODELOWANIE CYKLU śYCIA JEDNOSTKI 

Do podstawowych zagadnień badawczych przy pomiarze i modelowaniu cyklu Ŝy-

cia jednostki naleŜy zaliczyć:  

1. Zdefiniowanie badanego procesu, bądź jego wycinka oraz dokładne określenie zda-

rzeń i stanów (chodzi o ich jednoznaczne ujęcie i interpretację).  

2. Badanie zdarzeń określonego typu. Zdarzenia mogą być analizowane oddzielnie, czyli 

pojedynczo lub zbiorowo, wskutek traktowania ich jako stanów w danym procesie.  

3. Badanie czasu pobytu w danym stanie, albo czasu oczekiwania na wystąpienie zda-

rzenia. Czas moŜe być czasem pobytu w określonym stanie lub czasem spędzonym 

w róŜnych stanach. MoŜna badać czas trwania epizodu (czas epizodu) i czas trwania 

procesu (czas procesu); są to dwa róŜne sposoby jego ustalania. Często przedmio-

tem badania jest równieŜ czas od ostatniego zdarzenia.  

4. Badanie liczby zdarzeń, która wystąpiła od określonego czasu lub w określonym 

przedziale czasu.  

5. Badanie sekwencji zdarzeń, intensywności zdarzeń wraz z ich determinantami.  

6. Badanie zaleŜności zdarzeń, interakcji i analizy funkcjonowania systemu, które jest 

badaniem wielokierunkowym i wielopłaszczyznowym.  

Następnym waŜnym zagadnieniem coraz częściej podejmowanym przez badaczy 

jest zagadnienie heterogeniczności (tzw. nieobserwowanej heterogeniczności). W ol-

brzymim skrócie istotę tego zagadnienia moŜna przedstawić tak: badaną zbiorowość 

(próbę) dzielimy na dwie subpopulacje, np. męŜczyzn i kobiet. Dla kaŜdej z tych podgrup 

wyznaczamy wskaźnik hazardu (załóŜmy dla uproszczenia, Ŝe jest on stały w czasie) o 

wartościach równych dla11:  

męŜczyzn - h (tx1) = 0,015,  

kobiet - h (tx2) = 0,005.  

Teoretycznie wskaźnik hazardu dla całej badanej zbiorowości moŜe wówczas 

przedstawiać się tak, jak na podanych wykresach, gdzie h (tx) oznacza wartości 

                                            
11 Definicja funkcji hazardu podana jest w dalszej części pracy. W tym miejscu prezentacja graficzna 

podana na rys. 2.9 słuŜy do ilustracji istoty problemu badawczego, jakim jest zjawisko nieobserwowanej 
heterogeniczności. 
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wskaźnika hazardu dla całej badanej zbiorowości.  

Jak moŜna sądzić na podstawie wykresów, wskaźnik hazardu dla całej populacji nie 

jest zwykłą średnią, czy teŜ średnią waŜoną z dwóch subpopulacji.  

Rys. 2.9. Przykładowy przebieg funkcji hazardu dla zbiorowości ogółem i dla dwóch 

podgrup  

h(t|x2)

h(t|x)

h(t|x1)

t

h(t|x)

0,005

0,010

0,015

h(t|x2)

h(t|x)

h(t|x1)

t

h(t|x)

0,005

0,010

0,015

  
Źródło: opracowanie własne. 

Następnymi, bardzo waŜnymi zagadnieniami badawczymi w analizie historii zda-

rzeń (szczególnie w socjologii) są badania mechanizmów przyczynowości i ich modelo-

wanie oraz proces substantywny i teoria substantywności.12 Procesy substantywne to 

najogólniej mówiąc procesy biologiczne, psychologiczne, społeczne, które poprzedzają 

wystąpienie zdarzeń Ŝyciowych. Jako przykład moŜna podać procesy: chorobowe, po-

dejmowania decyzji, kontroli społecznej. Jednym z głównych wyzwań dla analizy historii 

zdarzeń jest teoria i modelowanie przyczynowości wystąpienia zdarzeń wyraŜonych w 

terminologii (w warunkach) procesu substantywnego.  

Część badaczy stosujących analizę historii zdarzeń (w tym matematycy i demogra-

fowie) postrzega zdarzenia Ŝyciowe jednostki jako wynik wyłącznie lub głównie procesów 

losowych. Inni badacze (socjologowie) kładą nacisk na proces substantywny i przyczy-

nowość występowania zdarzeń wraz z ich modelowaniem. Wobec takich rozbieŜności 

wydaje się celowe (i w tym kierunku idą badania), Ŝeby zdarzenia Ŝyciowe i ich układy 

bądź kombinacje ujęte w kariery były postrzegane jako wynik procesów zarówno sub-

stantywnych, jak i losowych (stochastycznych). Istnieje wiele prac teoretycznych, które 

przedstawiają, w jaki sposób zagadnienia (relacje) przyczynowości moŜna wyrazić w sta-

tystycznych koncepcjach analizy historii zdarzeń.  

W analizach statystycznych bada się, przy zastosowaniu rachunku korelacji, wza-

jemne powiązania pomiędzy zdarzeniami. Korelacja daje odpowiedź na pytanie, jak war-

                                            
12 Zagadnienia teoretyczne z zakresu socjologii nie będą tutaj szczegółowo omawiane. Czytelnik moŜe 

zapoznać się z nimi w pracach: H.P. Blossfelda, G. Rohwera (1995), J.S. Colemana (1981, 1994), D. Fre-
edmana i innych (1991), J.H. Goldthorpe’a (1994), P.W. Hollanda (1986). 
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tości jednej zmiennej powiązane są z wartościami innej zmiennej. Chcąc policzyć warto-

ści miar korelacji, naleŜy mieć informacje o realizacjach zmiennych mierzalnych, czyli o 

faktach (realizacjach), które zaistniały. Czas realizacji niekoniecznie musi być znany. In-

nymi słowy, czas i sposób jego pomiaru nie odgrywają w analizie korelacji istotnego zna-

czenia. Natomiast w analizach socjologicznych zwraca się szczególną uwagę na przy-

czynowość, mniej zaś na korelację. Przyczynowość jest rozumiana jako próba określenia 

(wyjaśnienia czy teŜ ustalenia), jak jedno zdarzenie kreuje bądź warunkuje inne zdarze-

nie. Dlatego teŜ zagadnienia czasu i jego pomiaru są o wiele waŜniejsze dla określania 

przyczynowości niŜ dla określania korelacji. MoŜna zatem twierdzić, Ŝe modelowanie 

przyczynowości jest oparte nie tylko na procedurach statystycznych (analitycznych), ale i 

na przesłankach teoretycznych uwzględniających mechanizmy wpływające na badane 

zjawisko i jego otoczenie. Wymaga ono większych nakładów pracy niŜ modelowanie przy 

wykorzystaniu rachunku korelacyjnego.  

Wielu autorów zajmujących się analizą historii zdarzeń (w tym m.in. J.H. Goldthorpe 

(1994), H.P. Blosssfeld i G. Rohwer (1995)) uwaŜa, Ŝe zadaniem modelowania w anali-

zie historii zdarzeń jest nie bezpośrednie przedstawianie procesów przyczynowych, ale 

konstruowanie odpowiednich dowodów empirycznych, które mogą słuŜyć jako elementy 

w procesie rozumienia mechanizmów przyczynowych. A zatem inne moŜe być podejście 

i techniki badania przyczynowości przy wykorzystaniu cech stałych, tj. niezaleŜnych od 

czasu, a inne w przypadku cech zaleŜnych od czasu. Ponadto sposoby i techniki bada-

nia przyczynowości mogą być róŜne zaleŜnie od sposobu informacji o procesie (tj. infor-

macje uzyskane poprzez badanie poprzeczne, panelowe, retrospektywne). W rzeczywi-

stości zagadnienia przyczynowości w powiązaniu z przesłankami teoretycznymi, hipote-

zami i metodami analizy są bardzo rozwinięte w pracach z zakresu socjologii, socjologii 

matematycznej i analizy historii zdarzeń. Sam mechanizm przyczynowości moŜe mieć 

róŜne formy, fazy bądź kształty względem czasu. W swoich pracach teoretycznych  

H.P. Blossfeld i G. Rohwer (1995), w uproszczonym wykresie zakładającym badanie 

przyczynowości pomiędzy dwiema zmiennymi x i y, przedstawiają pięć schematów moŜ-

liwych rezultatów wpływu zmiennej x na zmienną y, i to o zmiennych zakresach i kształ-

tach względem czasu.  

W pracach demograficznych opisujących studia, które uwzględniały zagadnienia 

przyczynowości do badań nad płodnością, umieralnością czy migracją, były analizowane 

efekty wpływu wieku, okresu i kohorty (tzw. model wiek-okres-kohorta). Przykład empi-

rycznej weryfikacji efektu wpływu (zmian) względem czasu w modelowaniu płodności 

zamieszczono w pracy J. Kurkiewicz (1998).  
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Rys. 2.10. RóŜne kształty rezultatu wpływu względem czasu, przedstawiające jak zmiany 

w poziomach zmiennej x, występujące w czasie t, wpływają na zmiany w 

zmiennej y  

2.10.A. Rezultat wpływu pojawia się niemal natychmiast i jest stały w czasie  

p4 tp1 p2tx p3

0

Wpływ
x na y

  

2.10.B. Rezultat wpływu pojawia się z pewnym czasowym opóźnieniem, a następnie 

jest stały w czasie  

p4 tp1 p2tx p3

0

Wpływ
x na y

  

2.10.C. Rezultat wpływu pojawia się niemal natychmiast, a następnie stale zwiększa się 

względem czasu  

p4 tp1 p2tx p3

0

Wpływ
x na y

  

2.10.D. Rezultat wpływu pojawia się niemal natychmiast, najpierw monotonicznie 

zwiększa się, następnie maleje, a potem zanika  

p4 tp1 p2tx p3

0
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2.10.E. Rezultat wpływu pojawia się niemal natychmiast i oscyluje w czasie  

p4 tp1 p2tx p3

0

Wpływ
x na y

  

Źródło: H.P. Blosssfeld, G. Rohwer, 1995: Techniques of Event History Modeling. New Appro-
aches to Causal Analysis. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale, New 
Jersey, s. 15.  
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Analiza cyklu Ŝycia jednostki w wymiarze analizy historii zdarzeń moŜe być po-

strzegana jako analiza procesu stochastycznego. Najczęściej stosowanymi modelami 

analizy procesów stochastycznych są modele: Markowa i semi-Markowa.  

W analizie historii zdarzeń proces stochastyczny opisują następujące zmienne:  

T (czas) - zmienna typu ciągłego, a jej realizacje (tj. czas wystąpienia zdarzenia) mają 

charakter losowy, przyjmuje wartości nieujemne,  

Y   - zmienna dyskretna określa przestrzeń stanów, która jest skończona.  

Ogólnie moŜna powiedzieć, Ŝe proces stochastyczny jest opisany przez pary 

zmiennych {(T,Y)=(Tk,Yk), dla k=1,2,3,...}.  

W opisie procesu dodatkowo moŜna uwzględnić następujące charakterystyki:  

N - liczba epizodów,  

X - wektor zmiennych,  

δ - indykator obcięcia (przyjmuje wartość 0 lub 1 i informuje, czy zdarzenie wystąpiło, 

czy nie).  

W wielkim uproszczeniu proces stochastyczny (stanowy)13 na uŜytek analizy historii 

zdarzeń moŜna graficznie przedstawić następująco:  

Intensywność
przejść [λ(t)]

Czas
oczekiwania [E(t)]

Liczba zdarzeń,
epizodów [N]

1 2 30 N

t0

1 2 30 N

t1 t2 t3 tN

  

Jak widać ze schematu, proces stochastyczny (stanowy) to łańcuch procesów ele-

mentarnych, a kaŜdy z nich składa się na epizod. Inaczej mówiąc, proces elementarny 

jest procesem, który generuje jedno zdarzenie. Wystąpienie zdarzenia oznacza koniec 

procesu elementarnego.  

W analizie historii zdarzeń o procesie elementarnym mówi się jako o modelu poje-

                                            
13 Proces stanowy jest definiowany jako proces powtarzających się zdarzeń generowanych przez me-

chanizm losowy. Określenie procesu stanowego (staging process) do analiz demograficznych wprowadził 
według F. Willekensa (1988b,s.12) Ch.L.Chiang w analizie procesu reprodukcji. Ch.L.Chiang (1984, s.260) 
definiuje proces płodności następująco: „ Ze stochastycznego punktu widzenia proces ludzkiej reprodukcji 
jest procesem stanowym, gdzie stan definiowany jest poprzez urodzenie dziecka. Proces przemieszcza się 
z jednego stanu do drugiego aŜ do czasu, kiedy rozwój rodziny zostanie zakończony”. 
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dynczego epizodu, a proces stanowy określa się jako model wielu epizodów14. Do opisu 

procesu stochastycznego wykorzystuje się róŜne zestawy miar. Szczegółowe przeglądy 

miar procesu zamieszczone są m.in. w pracach: N.B. Tuma, M.T. Hannana (1984),  

J. Jóźwiak, B. Paszek (1991). Częścią procesu stochastycznego jest epizod określany 

jako proces elementarny.  

W statystycznej koncepcji analizy historii zdarzeń, w której zakłada się, Ŝe przed-

miotem opisu jest tzw. pojedynczy epizod (single episode model) i kiedy wyróŜnia się je-

den stan wyjścia (origin state) i jeden stan osiągnięcia, inaczej przeznaczenia (destina-

tion state), mamy do czynienia z populacją homogeniczną, a zmienna T (czas) jest 

zmienną ciągłą (T ≥ 0). Stosowane są wówczas następujące miary15:  

– Dystrybuanta (prawdopodobieństwo, Ŝe wydarzenie wystąpi przed lub w czasie t)  

∫≤
t

f(z)dzt)=F(t)=P(T
0

. (2.1) 

– Funkcja g ęstości (przyrost prawdopodobieństwa na długość przedziału, gdy długość 

przedziału ∆x dąŜy do 0)  

t
t)T<t+P(t

limf(t)=
t ∆

∆
∆

≤
→0

. (2.2)  

– Funkcja do Ŝycia (prawdopodobieństwo, Ŝe wydarzenie nie wystąpi przed czasem). 

Inaczej: jednostka pozostaje w stanie doŜycia (survival) aŜ do czasu t. Oznacza to, Ŝe 

wydarzenie kończące epizod nie wystąpiło i proces jest kontynuowany.  

 t)>P(T=S(t) . (2.3)  

– Funkcja hazardu (intensywności lub ryzyka)  

t
t)T|t+t<TP(t

lim=t)(h
>t

t ∆
∆

∆
∆

≥≤
→
0
0

. (2.4)  

Funkcję hazardu uwaŜa się za wskaźnik intensywności przejścia (graniczne praw-

dopodobieństwo przejścia) w nieskończenie małym przedziale czasu (t, t+∆t), zakłada-

jąc, Ŝe wydarzenie nie wystąpiło przed początkiem tego przedziału.  

Dla dostatecznie małego przedziału czasu ∆t, iloczyn ∆t∗λ(t) moŜe być uwaŜany za 

przybliŜone warunkowe prawdopodobieństwo  

t(t)ht)T|t+t<TP(t ∆∆ ∗≈≥≤ .  

Funkcja hazardu podobnie jak funkcja gęstości moŜe przyjmować wartości większe 

                                            
14 Szerzej na temat modeli w pracy: E. Frątczak (1997a) oraz w następnych rozdziałach tej pracy. 
15 W literaturze przedmiotu określa się je jako miary w analizie pojedynczych epizodów, por. E. Frąt-

czak (ibid., s. 31-34). 
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od 1 i nieujemne. Jej wartości w momencie t są nieobserwowalne. Wartość jej estymuje 

się w przedziale <t, t + ∆t> na podstawie danych empirycznych.  

Jest wskazane, aby funkcję hazardu traktować jako charakterystykę odniesioną do 

badanej jednostki, a nie do próby, czy teŜ populacji.  

– Skumulowana funkcja hazardu   

∫
t

z)dz(h = H(t)
0

. (2.5)  

Powiązania występujące pomiędzy wymienionymi miarami statystycznymi określa 

się następująco:  

(t)F'=f(t) . (2.6)  

Funkcja gęstości jest pochodną dystrybuanty  

F(t)-=S(t) 1 . (2.7)  

Funkcja doŜycia to jedność minus dystrybuanta  

S(t)
f(t)

=t)(h . (2.8)  

Funkcja hazardu jest ilorazem funkcji gęstości i funkcji doŜycia. Jeśli na miejsce 

S(t) podstawimy 1-F(t), to funkcja intensywności moŜe być zapisana jako  

F(t)-
f(t)

=t)(h
1

. (2.9)  

Kolejne powiązanie pomiędzy funkcją doŜycia a funkcją hazardu, przy wykorzysta-

niu rachunku całkowego, moŜna zapisać jako  

∫ ∫ −−=
t t

t
S(t)ln- = F(t))(lnF(z))-(ln-=dz

F(z)-
f(z)

=z)dz(h
0 0

0
11

1
. (2.10)  

PowyŜsza zaleŜność implikuje zapis dla funkcji doŜycia postaci  











∫
t

(z)dzh-exp =S(t)
0

. (2.11)  

Funkcję gęstości moŜna zapisać następnie jako iloczyn funkcji hazardu i funkcji do-

Ŝycia  











∗∗ ∫

t

(z)dzh-exph(t)=S(t)(t)h=f(t)
0

. (2.12)  

Korzystając ze wzorów 1.3 i 1.12 funkcja doŜycia moŜe być równieŜ zapisana jako  
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∫ ∫
∞ ∞

t t

z)S(z)dz(h=f(z)dz=S(t) . (2.13)  

Funkcja doŜycia zapisana za pomocą wzoru 2.11 jest określana jako historia prze-

szła (etap kariery zrealizowanej), zapisana zaś wzorem 2.13 jest podana jako historia 

przyszła.  

Istnieje moŜliwość określenia warunkowego prawdopodobieństwa, Ŝe wydarzenie 

nastąpi w przedziale czasu [t1, t2] dla t1<t2, przy załoŜeniu, Ŝe wydarzenie to nie wystąpiło 

do czasu t1, a mianowicie:  

)S(t
)S(t)S(t

=}tT|tTP{t
1

21
121

−
≥≤≤ . (2.14)  

Dla ciągu uporządkowanych punktów czasu t od t=0<t1<t2<…<tk, funkcję doŜycia 

moŜna określić według formuły  
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0
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11

. (2.15)  

Dlatego postać formuły na funkcję doŜycia jest następująca:  

∏ ≥≥=
1

0
1

-k

=i
i+ik )tT|tP(T)S(t . (2.16)  

Ta relacja jest bardzo często wykorzystywana przy konstrukcji tablic trwania Ŝycia.  

Ostatnią funkcją stosowaną w analizie pojedynczych epizodów jest funkcja wiaro-

godności, dla której określa się maksimum, uwzględniając poniŜsze funkcje:  

– funkcję gęstości f(t) (określa zaistniałe graniczne prawdopodobieństwo przejścia w 

momencie t),  

– funkcję doŜycia S(t) (określa informacje o rodzaju doŜycia - typie przeŜycia).  

Funkcja wiarogodności jest postaci  

∏ ∏ ∏
1=i j k

kkji )S(t)h(t=)S(t)f(t = L kδ , (2.17)  

gdzie:  

δk - wskaźnik obcięcia, który przyjmuje następujące wartości:  

1 - w sytuacji, kiedy zdarzenie wystąpiło w czasie (w chwili) t,  

0 - w sytuacji, kiedy informacja została obcięta.  

Metody i modele stosowane w analizie historii zdarzeń, które mogą mieć zastoso-

wanie do badania cyklu Ŝycia jednostki w zaleŜności od istoty zdefiniowania badanego 

procesu oraz zakresu posiadanych informacji statystycznych, dzielą się na: nieparame-

tryczne, parametryczne i semiparametryczne. Dotyczącą ich metodologię moŜna znaleźć 
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m.in. w pracach: P.D. Allison (1984), W.P. Blossfeld, A. Hamerle, K.U. Mayer (1989), 

J.S. Coleman (1981), D. Courgeau i E. Lelièvre (1992a), E. Frątczak, J. Jóźwiak i B. Pa-

szek (1991, 1996), F. Willekens (1986a, 1986b, 1988, 1989), K. Yamaguchi (1991),  

J.D. Kalbfleisch i R.L. Prentice (1980), N.B. Tuma, M.T. Hannan (1984), J.E. Lawles 

(1982), T. Lancaster(1990).   

Warto nadmienić, Ŝe oprócz podanej klasyfikacji mogą one być modelami analizy:  

1. Pojedynczych epizodów (single epizode models), w których skład wchodzą modele 

posiadające:  

a) jeden stan wyjścia (origin state) i jeden stan przeznaczenia (stan końcowy) (desti-

nation state)  

1(W) 2(O) ,  

b) jeden stan wyjścia i wiele stanów kończących (przeznaczenia) - określane są jako 

modele ryzyk konkurencyjnych  

2(O1)

1(W) 3(O2)

4(O3)   

2.  Modele wielu epizodów (multi epizode models), w których jest wiele stanów wyjścia i 

wiele stanów kończących. Zwykle są to modele oparte na procesach stanowych.  

proces stanowy

4
4

3(O )
( )W











2(O )
2( )

1

W










3
3

2(O )
( )W









)W(1 ....

pojedynczy epizod
(nr 1)

pojedynczy epizod
(nr 2)

pojedynczy epizod
(nr 3)

....

 

Dwie podane klasyfikacje modeli nie są rozłączne. Jeśli podstawą odniesienia jest 

klasyfikacja druga wyróŜniająca modele pojedynczych epizodów i wielu epizodów, to dla 

kaŜdej z tych podgrup modeli mogą być estymowane modele: nieparametryczne, para-

metryczne i semiparametryczne. Bardziej dokładna charakterystyka tych modeli jest 

przedstawiona w pracy E. Frątczak (1997a).  

2.3.2. POMIAR I MODELOWANIE CYKLU śYCIA RODZINY  

Wydarzenia składające się na cykl Ŝycia rodziny moŜna podzielić na: inicjujące, de-

terminujące oraz kończące. Ich sekwencje, stosownie do nurtów badawczych, tj. ujęcia 
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tradycyjnego oraz ujęcia nowoczesnego, przedstawiono na rys. 2.11. oraz 2.12. Naj-

prostszym sposobem pomiaru jest wyznaczenie wartości charakterystyk opisujących po-

szczególne fazy cyklu, w powiązaniu z wydarzeniami występującymi w określonej se-

kwencji. ZaleŜnie od koncepcji cyklu Ŝycia rodziny (klasycznej bądź opartej na cyklu Ŝy-

cia jednostki) charakterystyki opisowe mogą odnosić się do rodziny jako jednostki, do 

osób odniesienia, tj. męŜa i Ŝony, bądź tylko do kobiety. Najczęściej miarami są średnia i 

mediana wieku wyznaczane dla takich wydarzeń, jak:  

– zawarcie małŜeństwa,  

– urodzenie pierwszego dziecka,  

– urodzenie ostatniego dziecka,  

– opuszczenie domu rodzinnego przez pierwsze dziecko,  

– opuszczenie domu rodzinnego przez ostatnie dziecko,  

– ustanie małŜeństwa.  

Miary przeciętne nie odzwierciedlają charakterystycznego dla poszczególnych faz 

Ŝycia rodziny zróŜnicowania, występującego pomiędzy róŜnymi typami rodzin, czy teŜ 

róŜnymi typami zdarzeń. Dla przykładu, dla rodzin z jednym dzieckiem wartości średnich, 

dla urodzenia i opuszczenia domu rodzinnego przez dzieci według kolejności, nakładają 

się na siebie, a liczba faz w klasycznym cyklu Ŝycia rodziny (por. tabl. 2.1) redukuje się z 

sześciu do czterech. Próbą przezwycięŜenia tego moŜe być wyznaczenie przeciętnych 

charakterystyk cyklu Ŝycia rodziny w odniesieniu do pary małŜeńskiej lub kobiety, od-

dzielnie dla rodzin z róŜną liczbą dzieci. Innym rozwiązaniem jest badanie cyklu Ŝycia ro-

dzin mających podobną historię pierwszych małŜeństw. Na przykład: cykl Ŝycia rodziny, 

w której oboje małŜonkowie Ŝyją; małŜeństwo zakończyło się rozwodem; małŜeństwo 

zakończyło się zgonem współmałŜonka. Przykłady takich rozwiązań moŜna spotkać w 

pracach Ch. Höhn (1987, s. 76; 1990, s. 7 i nast.). Wyznaczając róŜnice pomiędzy war-

tościami charakterystyk opisowych cyklu Ŝycia rodziny moŜna określić przeciętny czas 

pobytu w poszczególnych fazach. JednakŜe informacje, jaką dają róŜnice średnich, są 

określone jako mało wartościowe ze względu na brak zróŜnicowania (N.B. Ryder, 1978, 

s. 223). Dodatkową charakterystyką uzupełniającą analizę empiryczną jest wielkość ro-

dziny nuklearnej (lub wielkość przeciętna) w poszczególnych fazach cyklu, wyznaczona 

w stosunku do wieku osób odniesienia (np. wieku kobiety) bądź czasu trwania małŜeń-

stwa. Przykłady takich ocen empirycznych zamieszczono w podrozdziale 3.1.  

Kolejnym problemem badawczym w analizie cyklu Ŝycia rodziny jest badanie i po-

miar wpływu determinant demograficznych i pozademograficznych na cykl Ŝycia bądź je-

go poszczególne fazy. Do determinant demograficznych naleŜą: płodność, umieralność, 

migracje, proces zawierania i rozpadu związków małŜeńskich, do pozademograficznych 

zaś sytuacja ekonomiczna, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania itd.  



 79 

Rys. 2.11. Schemat sekwencji wydarzeń składających się na cykl Ŝycia rodziny 

nuklearnej - ujęcie tradycyjne  

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 2.12. Schemat sekwencji wydarzeń składających się na cykl Ŝycia rodziny nu-

klearnej - ujęcie nowoczesne  

Źródło: opracowanie własne. 
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Przedmiotem szczegółowej analizy demograficznej mogą być wybrane fazy Ŝycia 

rodziny. Dla przykładu Ch.M. Young (1989) koncentruje się na poszczególnych analizach 

trwania sekwencji wydarzeń w fazie opuszczenia domu rodzinnego przez dzieci.  

Ch. Höhn i R. Mackensen (1989) poświęcają wiele uwagi późnej fazie cyklu Ŝycia rodzi-

ny. Szczególnym przypadkiem określania determinant cyklu Ŝycia rodziny jest badanie 

takich powiązań pomiędzy wydarzeniami z kariery rodzinnej a wydarzeniami innych ka-

rier, jak: migracyjne, edukacyjne, zawodowe, w kontekście analizy cyklu Ŝycia jednostki. 

Obszerny przegląd analizy tego typu zawierają prace: D. Courgeau, E. Lelièvre (1992a), 

H.P. Blossfeld, A. Hamerle, K.U. Mayer (1989), F. Willekens (1986a, 1989). Badane są 

teŜ powiązania pomiędzy rodziną jako jednostką populacji z właściwą sobie historią i hi-

storią członków rodziny, kiedy w zakres analizy wchodzi system więzi międzygeneracyj-

nych róŜnego typu. Na wyŜszym szczeblu agregacji przedmiotem zainteresowań bada-

czy jest system powiązań między rodziną jako jednostką populacji i historią populacji po-

strzeganą jako agregacja rodzin i jednostek (por. N.B. Ryder, 1978, s. 225).  

W analizie cyklu Ŝycia rodziny poruszane problemy są badane za pomocą róŜnych 

metod opartych na danych przekrojowych bądź kohortowych. Metody analizy moŜna po-

dzielić, podobnie jak przy analizach cyklu Ŝycia jednostki, na trzy grupy:  

– metody i modele nieparametryczne,  

– metody i modele parametryczne,  

– metody i modele semiparametryczne. 

Najbardziej rozpowszechnionymi metodami pomiaru stosowanymi w analizie cyklu 

Ŝycia rodziny są miary oparte na funkcjach tablic trwania Ŝycia. Jednak nie do wszystkich 

klasyfikacji cyklu Ŝycia rodziny opracowano formuły modelowe. Formuły dla statystycz-

nych miar opisujących cykl Ŝycia rodziny, objęte metodologią tablic trwania Ŝycia, jako 

jedne z pierwszych zostały podane przez J. Meyersa (1959). Część miar zaproponowa-

nych przez J.R. Meyersa została wykorzystana w modelu cyklu Ŝycia rodziny G. Feich-

tingera i H. Hansluvki (1977), a wyjściowe postacie wzorów ulęgają modyfikacji w miarę 

rozwoju metodologii konstrukcji tablic wielostronnych. Zagadnieniu temu poświęcił wiele 

miejsca R. Schoen w rozdz. VII pracy: Modelling Multigroup Populations (1988), w któ-

rym omówił modele małŜeństw dla dwu płci. Statystyczne miary cyklu Ŝycia rodziny wy-

prowadzone z modelowych tablic trwania Ŝycia zamieszczono ponadto w pracach: Ch.L. 

Chianga (1984), N.B. Rydera (1977, 1979), E. Frątczak (1991a).   

Modele Bongaartsa (rodziny nuklearnej) i Zenga Yi (rodziny nuklearnej i trzypoko-

leniowej) są modelami nieparametrycznymi opartymi na konstrukcji tablic trwania Ŝycia, 

gdzie jednostką odniesienia nie jest rodzina (małŜeństwo), lecz osoba identyfikująca ro-

dzinę. Tą osobą jest kobieta „marker” w średnim wieku. Więcej rozwaŜań na temat tych 

modeli przedstawiono w rozdziale 5 pracy. Teoria konstrukcji „rodzinnych tablic trwania 

Ŝycia” jest rozwinięciem wielostanowych tablic stanu cywilnego, w których do wyróŜnio-

nych stanów cywilnych dołączono stany rodzinne definiowane najczęściej jako liczby po-

siadanych dzieci.  
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Modele parametryczne w czystej postaci generalnie moŜna uznać, Ŝe nie mają za-

stosowania do modelowania cyklu Ŝycia rodziny i naleŜą do rzadkości. W literaturze de-

mograficznej znane są dwa modele: A.J. Coale i D.R. McNeila (1972) oraz model  

G. Hernesa (1972). K. Burch w swojej pracy (1993, s. 380) prezentuje następującą opi-

nię o wymienionych modelach: „... w 20 lat po opublikowaniu modeli, model Coale-

McNeila stał się standardowym modelem pierwszych małŜeństw, podczas gdy model 

Hernesa został zaniedbany wśród demografów”. Model Hernesa był bardziej znany i sto-

sowany wśród socjologów. A. Diekmann (1989) stwierdza, bazując na danych niemiec-

kich i amerykańskich, Ŝe model Hernesa daje dobre wyniki w porównaniu z innymi mode-

lami. Wśród socjologów jest jeszcze znany model Sickle wprowadzony do analizy roz-

wodów, zaproponowany przez A. Diekmana i P. Mittera (1984a). Natomiast wśród de-

mografów moŜna mówić o jeszcze jednym modelu parametrycznym, to jest modelu 

płodności A.J. Coale i T.J. Trussella (1978). Wymienione cztery modele parametryczne 

nie są w dosłownym znaczeniu modelami parametrycznymi cyklu Ŝycia rodziny, ale istotą 

ich jest modelowanie wybranych faz, czy teŜ procesów powiązanych bezpośrednio z cy-

klem Ŝycia rodziny. Ich ogólny opis zamieszczono w załączniku do rozdziału 2.  

Trzecią grupą modeli, obecnie najczęściej stosowaną, są modele semiparametryczne. 

Głównym zadaniem modelowania semiparametrycznego jest badanie wpływu róŜ-

nych determinant (zmiennych) na przejścia pomiędzy wyróŜnionymi stanami. Zakres 

analizy zaleŜy od istoty badanego procesu, szerzej od tzw. procesu substantywnego. 

Jedne z wielu moŜliwych zakresów analizy przejść zaprezentowano na rys. 2.13.A, B, C. 

Modelowanie semiparametryczne umoŜliwia modelowanie jednoczesnego wpływu wielu 

zmiennych (zarówno stałych, jak i zaleŜnych od czasu) na przejścia pomiędzy określo-

nymi stanami. Przykłady takiego modelowania, dość popularne w analizach, przedsta-

wiono m.in. w pracach: H.P. Blossfeld, J. Huinink (1991); H.P. Blossfeld, G. Rowher 

(1995); H.P. Blossfeld, E. Klijzing, K. Pohl, G. Rohwer (1995); A.C. Liefbroer, E. Frątczak 

(1995, 1996); A.C. Liefbroer (1991); J.M. Hoem (1986, 1993); B. Hoem (1988, 1992).  

Modelowanie cyklu Ŝycia rodziny jest zróŜnicowane zaleŜnie od zakresu i koncepcji 

klasyfikacyjnych. Nie wszystkie klasyfikacje cyklu Ŝycia rodziny, o których wspomniano w 

podrozdziale 2.2, zostały ujęte w postaci formalnych modeli opisujących ilościowe relacje 

pomiędzy charakterystykami cyklu Ŝycia rodziny i jej determinantami. Inny moŜliwy podział 

modeli przedstawił J. Bongaarts (1983, s. 32-34). Charakteryzuje on modele stosowane w 

badaniach nad rodziną i gospodarstwem domowym, wyróŜniając trzy grupy modeli:  

1. Analityczne zawierające równania, w których zmiennymi zaleŜnymi są charakterystyki 

rodziny, zmiennymi zaś niezaleŜnymi determinanty demograficzne.  

2. Makrosymulacyjne, nazywane równieŜ projekcyjnymi. Są to modele deterministyczne 

ze względu na fakt, Ŝe zmiany występowania wydarzeń demograficznych i stanów ro-

dzinnych są determinowane przez zakres zmiennych wejściowych modelu. Z reguły 

modele te oparte na szeregu załoŜeń są bardziej realistyczne niŜ modele analityczne.  
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Rys. 2.13. Schematy analizy przejść w cyklu Ŝycia rodziny z wykorzystaniem modeli 

semiparametrycznych  

2.13.A. Badanie zakresu, intensywności i determinant w przypadku pojedynczych przejść  

2.13.B. Badanie efektu „zajścia w ciąŜę”  
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2.13.C. Badanie efektu liczby urodzonych dzieci  

Źródło: Opracowanie własne.  

3. Mikrosymulacyjne i modele Monte-Carlo. Modele te symulują historię wydarzeń i histo-

rię rodzinną dla kaŜdej jednostki oddzielnie. Indywidualne wyniki dla poszczególnych 

jednostek łączy się w celu uzyskania przeciętnych charakterystyk rodzin dla całej po-

pulacji.  

Ta ostatnia grupa modeli nie jest przedmiotem ocen i analiz prezentowanych w 

pracy. Główny zakres tych Ŝe ocen i analiz to badanie cyklu Ŝycia rodziny poprzez 

odniesienie do kariery rodzinnej jednostki, a w szc zególno ści:  

– tradycyjny, empiryczno-statystyczny opis cyklu Ŝycia rodziny,  

– badanie cyklu Ŝycia rodziny, a dokładniej, jego wybranych fragment ów jako 

przejść pomi ędzy wyró Ŝnionymi stanami jednostki,  

– badanie cyklu Ŝycia rodziny poprzez wybrane kariery (fragmenty kar ier),  

– badanie cyklu Ŝycia rodziny w kontek ście powi ązań, interakcji pomi ędzy karie-

rami, dokładniej, karier ą rodzinn ą i karier ą migracyjn ą; karier ą rodzinn ą i karier ą 

zawodow ą, badanie i oceny zwi ązków przyczynowo-skutkowych,  

– badanie cyklu Ŝycia rodziny, próba poł ączenia podej ścia mikro i makro w mode-

lowaniu rodziny nuklearnej i trzypokoleniowej.  

W kaŜdym z kolejnych rozdziałów w pracy przedstawiono główny schemat badaw-

czy, badane zjawiska i procesy, zastosowane metody analiz i modelowania oraz wyniki 

ich zastosowań.  
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Załącznik do rozdziału 2 

 

Opis modeli parametrycznych stosowanych do analizy wybranych procesów skła-

dających si ę na cykl Ŝycia rodziny 

 

Model A.J. Coale-D.R. McNeila zawierania pierwszych małŜeństw (Coale-McNeil Nup-

tiality Model, 1972) – matematyczny model opisujący wzorzec zawierania pierwszych 

małŜeństw według wieku kobiety. Postać modelu jest następująca:  

]k/)aa(,exp(,exp[)k/,()a(r 03090441740 −−−= ,  

gdzie:  

r(a) - jest liczbą pierwszych małŜeństw przypadającą na kobietę w wieku a w ciągu roku,  

a0 - jest najniŜszym wiekiem, dla którego zawierana jest znacząca liczba pierwszych 

małŜeństw, a0, zmienia się od 12 do 18,  

k - jest parametrem, który powoduje, Ŝe funkcja rośnie wolniej lub szybciej w ciągu lat 

następujących po a0, parametr k zmienia się w zakresie od 0,2 do 1,7.  

Model opisuje zachowania w kohortach rzeczywistych. MoŜe być stosowany do da-

nych przekrojowych, jeśli nie nastąpiły gwałtowne zmiany we wzorcach zmian stanu cy-

wilnego ze stanu „wolna” do stanu „zamęŜna”.  

Źródło: A.J. Coale, D.R. McNeil, 1972: The Distribution by Age of the Frequency of First Marria-
ge in a Female Cohort. Journal of the American Statistical Association, Vol. 67, s. 743-
749.  

Model G. Hernesa zawierania pierwszych małŜeństw (Hernes Model - Process of Entry 

into First Marriage, 1972)  

Model opisuje proces zawierania pierwszych małŜeństw dla członków kohorty we-

dług wieku. Dla pojedynczej osoby wskaźnik zmian w prawdopodobieństwie zawarcia 

małŜeństwa jest definiowany:  

t
i qP

dt
dp = ,  

gdzie:  

pi - prawdopodobieństwo, Ŝe jednostka i będąca członkiem kohorty wstąpi w związek 

małŜeński w bardzo małym odcinku czasu dt,  

Pt - proporcja osób zamęŜnych w kohorcie o czasie t,  

q - parametr „konwersji” ze stanu wolnego do stanu zamęŜnego.  

Transformacja z poziomu jednostki we wskaźnik zmian na poziomie zintegrowanym 

jest 
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dt

dp

dt
dp ji =  dla wszystkich „i” i „j”.  

Parametr „konwersji” q jest funkcją czasu, co moŜna zapisać:  

)t(fqt = ,  

tAb)t(f = , gdzie A i b to stałe wymagające oszacowania.  

Po odpowiednich przekształceniach proporcję osób zamęŜnych definiuje się nastę-

pująco:  

)b/Abexp(P
)b/Aexp()P(

P

t

t

log
log1

1

1

0

0−+
= .  

Oszacowane przez autora wartości stałych wynosiły A=1,046, b=0,855 dla procesu 

zawierania pierwszych małŜeństw dla kobiet USA, kohorty urodzenia 1920-1924.  

Źródło: G. Hernes, 1972: The Process of Entry into First Marriage. American Sociological 
Review, No. 37, s. 173-182.  

Model płodno ści mał Ŝeńskiej A.J. Coale-T.J. Trussella (Coale-Trussell Mar ital Ferti-

lity Model, 1974, 1978)  

Model jest postaci  

)]a(vmexp[M)a(n/)a(r ∗= ,  

gdzie:  

r(a) - współczynnik płodności małŜeńskiej,  

n(a) - współczynnik płodności naturalnej,  

M - parametr skali,  

m - parametr opisujący poziom (stopień) kontrolowania płodności małŜeńskiej.  

Pięcioletnie współczynniki: płodności małŜeńskiej r(a) oraz współczynnik płodności 

naturalnej n(a) są określane na podstawie danych empirycznych, co do których zakłada 

się, Ŝe są stałe w czasie dla populacji objętej badaniem. Roczne współczynniki są sza-

cowane z wykorzystaniem procedury ekstrapolacji opracowanej przez A.J. Coale i T.J. 

Trussella (1974a/b), którzy w swoich publikacjach podają metodę szacowania parame-

trów modelu: M i m.  

Wartości n(a) oraz v(a) określane są empirycznie. Współczynniki określone empi-

rycznie przez A.J. Coale i T.J. Trussella (1978) przyjmują następujące wartości dla pię-

cioletnich grup wieku: 
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 Grupy wieku 
 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 
n(a) 0,411 0,460 0,431 0,395 0,322 0,167 0,024 
v(a) 0,000 0,000 -0,279 -0,667 -1,042 -1,414 -1,671 

Źródło: Coale A.J., Trussell T.J., 1974a: Model Fertility Schedules: Variations in the Age Struc-
ture of Childbearing in Human Populations. Population Index, No. 40(2), s. 185-258; 
Coale A.J., Trussell T.J., 1974b: Erratum. Population Index, No. 41(4), s. 572. 
Coale A.J., Trussell T.J., 1978: Technical Note: Finding the two Parameters that Specify 
a Model Schedule of Marital Fertility. Populaiton Index, No. 44(2), s. 203-213.  

Model Sickle  

Rozkład zaproponowany przez A. Diekmanna i P. Mittera (1984a) jest stosowany w 

badaniach rozwodów. Nazwa rozkładu pochodzi od kształtu funkcji ryzyka, która zda-

niem jego twórców ma kształt sierpa (sickle). Opisany jest przez:  

– funkcj ę gęstości  
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Wykresy ww. funkcji przedstawiono w pracy E. Frątczak (1997a, s. 73).  

Źródło: Diekman A., Mitter P., 1984a: A Comparison of the „Sickle Function” with Alternative 
Stochastic Models of Divorce Rates. (W:) A. Diekman, P. Mitter (red.): Stochastic 
Modelling of Social Processes. Academic Press, New York, s. 123-153.  

 

 



Rozdział 3 

MODELOWANIE WYBRANYCH FAZ CYKLU śYCIA RODZINY.  
KARIERA PŁODNO ŚCI 

3.1. EMPIRYCZNA ANALIZA CYKLU śYCIA RODZINY 

Całość analiz i modelowania przedstawiona w tym rozdziale jest oparta na wyni-

kach Polskiego Badania Retrospektywnego 1988 „Droga Ŝyciowa – biografia rodzinna, 

zawodowa i migracyjna”, którego szczegółową charakterystykę zawiera rozdział pierw-

szy pracy. Wyniki przeprowadzonej analizy zamieszczone w tym rozdziale posłuŜą do 

weryfikacji hipotezy , Ŝe zmiany w cyklu Ŝycia rodziny w Polsce do czasów transformacji 

miały charakter ewolucyjny. 

Zamieszczona poniŜej empiryczna analiza cyklu Ŝycia rodziny jest oceną cyklu Ŝy-

cia rodziny nuklearnej z wykorzystaniem mierników struktury. Jednostką odniesienia ina-

czej identyfikującą cykl Ŝycia rodziny jest kobieta. Ocenę zmian cyklu Ŝycia rodziny opar-

to na historii pierwszych związków małŜeńskich. Z danych źródłowych Polskiego Bada-

nia Retrospektywnego 1988 wynika, Ŝe na 4910 odtworzonych historii pierwszych mał-

Ŝeństw rozpad małŜeństwa z powodu zgonu współmałŜonka stanowił 22,1%, natomiast z 

powodu rozwodu 4,8%. Dla 3587 osób (tj. 73,1 %) historia 1. małŜeństwa trwała w cza-

sie realizacji badania (w tej liczbie było ok. 0,9% osób w separacji), por. E.Frątczak, 

(1989, s. 88-89). Liczby te świadczą o dość duŜej stabilizacji historii pierwszych związ-

ków małŜeńskich w Polsce w objętej badaniem zbiorowości osób. 

Jako mierniki empiryczne wykorzystano przeciętny wiek kobiety przy zdarzeniach 

stanowiących początek bądź koniec kaŜdej z wyodrębnionych faz (por. tablica 2.1. rozdz. 

II pracy, opis zdarzeń charakteryzujących początek i koniec fazy). Na wykresie 3.1 

przedstawiono rozkłady długości czasów trwania poszczególnych faz cyklu Ŝycia rodziny 

dla wybranych kohort kobiet. 

Zdarzeniem rozpoczynającym historię rodzinną jednostki jest zawarcie małŜeństwa. 

Z danych badania retrospektywnego 1988 wynika, Ŝe przeciętny wiek kobiety w chwili 

zawarcia pierwszego małŜeństwa był równy 23,1 lat (dla urodzonych na wsi - 22,8 lat, w 

mieście - 23,4 lat). Z analizy zmian przeciętnego wieku według kohort wynika wyraźna 

tendencja do obniŜania się wartości tej miary. Przykład: dla kohorty 1914-1918 wiek 

przeciętny wynosił 24,4 lata, dla kohorty 1939-1943 zaś 21,7 lat. Drugą cechą charakte-

rystyczną zmian w rozkładzie wieku w chwili zawarcia małŜeństwa jest obniŜający się 
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poziom dyspersji w miarę obniŜania się wartości miary. Przeciętnie ok. 21% kobiet wy-

szło za mąŜ przed ukończeniem 20 r. Ŝycia, a w zbiorowości objętej badaniem przewa-

Ŝały małŜeństwa, w których mąŜ był starszy od Ŝony 2-4 lata (dotyczyło to 78% pierw-

szych małŜeństw dla kobiet). 

Rys. 3.1. Empiryczne charakterystyki faz cyklu Ŝycia rodziny dla wybranych kohort kobiet 

Źródło: opracowanie własne. 

Przeciętny wiek kobiety w momencie urodzenia pierwszego dziecka kształtował się 

na poziomie 24,4 lat, przy zróŜnicowaniu równym ok. 20%. Z obserwacji wartości tego 

miernika w przekroju kohort wynika, Ŝe wystąpiła tendencja do obniŜania się przeciętnej 

wieku, podobnie jak przy wieku zawarcia małŜeństwa. Dla kohorty 1909-1914 wiek prze-

ciętny w chwili urodzenia pierwszego dziecka wynosił 26,4 lat, dla kohorty zaś najmłod-

szej - 23,6 lat. Obserwowane zmiany spowodowały, Ŝe czas trwania cyklu Ŝycia rodziny 

w jej okresie początkowym (tj. od zawarcia małŜeństwa do urodzenia pierwszego dziec-

ka) był w miarę stabilny, bez istotnego zróŜnicowania międzykohortowego i wahał się w 

przedziale od 1,5 do 2 lat. 

ZróŜnicowanie długości okresu rozwoju rodziny (czasu od urodzenia pierwszego 

dziecka do urodzenia ostatniego dziecka) to głównie skutek zróŜnicowania w poziomie 

płodności kohortowej kobiet. Wśród siedmiu wyróŜnionych kohort najwyŜszą wartością 

współczynnika dzietności charakteryzowała się kohorta 1924-1928 (2,8), najniŜszą ko-

horta 1939-1943 (2,4). Przeciętny wiek w chwili urodzenia ostatniego dziecka wahał się 

w badanych generacjach w granicach od 37,4 lat do 38,9 lat1. Długość trwania tej fazy 

                                            
1 Przeciętną wieku naleŜy traktować jako średnią warunkową, dla jej wyznaczenia wykorzystano infor-

macje o wieku matki w momencie urodzenia ostatniego dziecka z wyeliminowaniem urodzeń pierwszych, 
które jednocześnie były ostatnimi. Bardziej dokładne wartości miar podane są w podrozdziale 3.3.  
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Ŝycia rodziny wskazuje na istotne zróŜnicowanie między generacjami, zawierające się w 

przedziale od 11,3 lat do 13,8 lat. W ocenie długości fazy rozwoju Ŝycia rodziny istotną 

rolę odgrywają nie tylko zmiany w poziomie dzietności, ale równieŜ rozkłady kalendarza 

urodzeń i zmiany odstępów pomiędzy kolejnymi urodzeniami. Zagadnienia te stanowią 

przedmiot oddzielnych analiz, których wyniki zamieszczono w  podrozdziale 3.3. Dodat-

kowym czynnikiem wpływającym na długość okresu fazy rozwoju rodziny mogą być do-

świadczenia historyczne poszczególnych generacji. Dla przykładu, w kohorcie kobiet 

1914-1918 długość okresu rozwoju rodziny była najkrótsza (11,3 lat) z wszystkich obję-

tych badaniem kohort. Są to kobiety urodzone w okresie I wojny światowej, dla których 

okres rozwoju rodziny przypadł na lata II wojny światowej. 

Ocena długości trwania kaŜdej z dwóch następnych faz, tj. okresu stabilizacji rodzi-

ny (od urodzenia ostatniego dziecka do czasu, kiedy pierwsze opuszcza dom rodzinny) 

oraz okresu kurczenia się rodziny (opuszczenia domu przez kolejne dzieci), nie jest w 

pełni moŜliwa ze względu na fakt, Ŝe w starszych wiekiem urodzenia kohortach fazy te 

zakończyły się bądź były w stadium końcowym, w młodszych zaś kohortach fazy te jesz-

cze trwały w okresie realizacji badania. Z wykresu 3.1 jednoznacznie wynika, Ŝe obniŜa 

się wiek owdowienia kobiety. 

Kolejną charakterystyką opisującą cykl Ŝycia rodziny jest przeciętna wielkość rodzi-

ny wyznaczona względem wieku kobiety. Rozkłady tej miary dla wybranych kohort za-

mieszczono na wykresach 3.2 i 3.3. Dla określenia wartości przeciętnej wielkości rodziny 

połączono dwie najmłodsze kohorty (1909-1913 i 1914-1918) w jedną kohortę (1909-

1918) ze względu na małą liczebność kobiet objętych badaniem. Gdyby próbować je 

opisać za pomocą funkcji, moŜna posłuŜyć się funkcją rozkładu normalnego bądź log-

normalnego. 

Dla kohorty 1909-1918 największa przeciętna wielkość rodziny osiągnęła poziom 

3,9 osób i przypadała na kobiety w wieku 40-41 lat, dla kohorty zaś najmłodszej ,1939-

1943, najwyŜsza przeciętna  wielkość rodziny osiągnęła poziom 4,1 osoby przy wieku 

kobiety 37 lat. Widoczna na wykresie 3.2 rozbieŜność pomiędzy przebiegiem krzywych, 

szczególnie w przedziale wieku kobiety od 20 do 35-40 lat, jest spowodowana nie tylko 

zmianami w rozkładach płodności (szczególnie asymetrii), ale równieŜ wpływem zmian w 

poziomie umieralności zarówno dzieci, jak i współmałŜonków. 

Zdecydowanie mniejsze rozbieŜności w przebiegu krzywych przedstawia wykres 

3.3. NajwyŜsza przeciętna wielkość rodziny przypada na wiek kobiety ok. 37-39 lat na 

poziomie 4,3 osoby dla kohorty 1924-1928 i 4,1 osoby dla kohorty 1939-1943. 

Na podstawie zmian w empirycznych charakterystykach cyklu Ŝycia rodziny moŜna 

wnioskować, Ŝe róŜnią się one przebiegiem w poszczególnych generacjach. Jednak za-

obserwowane zmiany miały charakter ewolucyjny. Obserwuje się wyraźny związek 

zmian w cyklu Ŝycia rodziny ze zmianami w poziomie płodności i dzietności. Powiązanie 

ze zmianami umieralności byłoby moŜliwe po uprzedniej rekonstrukcji umieralności dla 

kohort objętych badaniem. 
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Rys. 3.2. Średnia wielkość rodziny nuklearnej według wieku kobiety, wybrane kohorty:  

1909-1918, 1939-1943 

Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 3.3. Średnia wielkość rodziny nuklearnej według wieku kobiety, wybrane kohorty:  

1909-1918, 1939-1943 

Źródło: opracowanie własne. 
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3.2. PROCES FORMOWANIA I ROZPADU RODZIN - ANALIZY M ODELOWE 

Z analiz empirycznych cyklu Ŝycia rodziny wynika, Ŝe wszelkie zmiany miały cha-

rakter ewolucyjny. W analizach modelowych wprowadzono pewne ograniczenia. Mode-

lowanie procesu formowania i rozpadu rodzin ograniczono do zmian w stanie cywilnym - 

jest to podejście zagregowane, ale często spotykane w literaturze przedmiotu. Ponadto, 

z uwagi na wysoką  stabilizację pierwszych małŜeństw, jest to model tradycyjny oparty 

na historii pierwszych związków małŜeńskich. Jako narzędzie modelowania wykorzysta-

no model semiparametryczny2. Przed zastosowaniem modelu, w podrozdziale 3.2.1. 

przedstawiono podstawy teoretyczne modeli semiparametrycznych. 

3.2.1. MODELE SEMIPARAMETRYCZNE,  

TEORIA, PROCEDURY ESTYMACJI I WERYFIKACJI 

Popularnym narzędziem w analizie historii zdarzeń są modele semiparametryczne, 

których zastosowanie w analizach demograficznych, medycznych i społecznych wzrasta 

począwszy od lat 70. dość znacząco. Początek popularności tych modeli jest związany z 

opublikowaniem przez prof. D.R. Coxa artykułu pt.: Regression Models and Life Tables 

(with discussion) w Journal of the Royal Statistical Society (1972, Ser. B. 34, s.187-220). 

D.R. Cox zaproponował model nazywany powszechnie modelem proporcjonalnego ha-

zardu. Model D.R. Coxa moŜe być równie dobrze określany jako model nieproporcjonal-

nego hazardu. Wzór wprowadzony przez D.R. Coxa definiuje wskaźnik hazardu następu-

jąco3: 

¸)exp()t(,¸)t( β0λλ =  (3.1) 

gdzie: 

λ0(t) - pierwszy składnik modelu jest niewyspecyfikowaną parametrycznie funkcją 

czasu t, określoną w literaturze anglosaskiej jako a baseline hazard i nie moŜe 

on przyjmować wartości ujemnych. Ponadto naleŜy go interpretować jako 

funkcję hazardu, dla której wszystkie zmienne przyjmują wartość 0; 

exp( ¸β ) - drugi składnik modelu jest wyspecyfikowaną funkcją wykładniczą, w której: 

β  - (p-1) - wektor nieznanych parametrów, 

¸  - wektor zmiennych w modelu. 

Tak określona postać modelu powoduje, Ŝe wskaźnik hazardu przyjmuje wartości 

większe, lub co najwyŜej równe zeru, ale nigdy nie ujemne. Nazwa „model semiparame-

tryczny” związana jest z jego konstrukcją, a mianowicie: pierwszy składnik niewyspecyfi-

                                            
2 Por. E. Frątczak, (1996c), s. 111 i następne. 
3 W literaturze moŜna spotkać równieŜ następujący zapis modelu: h(t,z)=h0(t)exp( β z). 
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kowany parametrycznie, drugi zaś składnik wyspecyfikowany parametrycznie. Przydat-

ność i zakres zastosowań modeli semiparametrycznych w analizie zjawisk i procesów 

demograficznych (społecznych) są zdecydowanie większe niŜ modeli parametrycznych. 

Zaletą modeli semiparametrycznych jest moŜność jednoczesnego pomiaru rezultatu 

wpływu wielu zmiennych na badane zjawisko. Wykorzystane do modelowania zmienne 

mogą być mierzalne bądź jakościowe. Mogą one być stałe lub zmieniać swoje wartości w 

czasie objętym badaniem. Szczegółowy opis powiązań i procedur przejścia z modeli pa-

rametrycznych na semiparametryczne moŜna znaleźć m.in. w pracach: H.P. Blossfeld, 

A. Hamerle, K.U. Mayer (1989), H.P. Blossfeld, G. Rohwer (1995), D. Courgeau, E. Le-

lièvre (1992a), J.D. Kalbfleisch, R.L. Prentice (1980).  

Model D.R. Coxa (określany jako model Coxa) moŜe być określany jako model: 

– proporcjonalnych hazardów (proportional hazards model); 

– nieproporcjonalnych hazardów (nonproportional hazards model); 

– warstwowego lub warstwowanego hazardu (stratified hazard model). 

• Model proporcjonalnych hazardów 

W modelu proporcjonalnych hazardów wszystkie zmienne są niezaleŜne od czasu, 

inaczej mówiąc są zmiennymi stałymi. Funkcję hazardu dla jednostki i o czasie t moŜna 

zapisać jako iloczyn: hazardu podstawowego i wektora zmiennych stałych w czasie wy-

specyfikowanych za pomocą funkcji wykładniczej. 

ikkiii xxxexp()t()t( βββλλ +++= K22110  (3.2) 

Poprzez analogię moŜna podać zapis funkcji hazardu dla jednostki j o czasie t. 

)xxxβexp()t()t( jkkjjj ββλλ +++== K22110  (3.3) 

Funkcja hazardu dla dowolnej jednostki objętej badaniem moŜe być określona jako 

stała proporcja (relacja) do innej jednostki. Dla dwóch jednostek oznaczonych symbolami 

i i j,  wykorzystując zapisy funkcji podane wzorami 3.2 i 3.3. - relacja wskaźników hazar-

du spełniająca ten warunek jest następująca: 

( ))xx(...)xx()xx(exp
)t(
)t(

jkikkjiji

j

i −++−+−= βββ
λ
λ

222111 . (3.4) 

Po odniesieniu tego zapisu do wzorów 3.2 i 3.3 wynika, Ŝe nie ma w nim λ0(t), czyli 

brak jest niewyspecyfikowanej parametrycznie funkcji. Dzięki temu relacja wskaźników 

hazardu podana lewą stroną wzoru 3.4 jest stała w czasie. Graficznie właściwość pro-

porcjonalności moŜna przedstawić wykreślając w układzie osi współrzędnych logarytmy 

wskaźników hazardu dla dwóch badanych jednostek (i,j). 
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Rys. 3.4. Funkcje hazardu w modelu proporcjonalnych hazardów 

log λj(t)

i

j

t

log λi(t)

Czas  

Źródło: opracowanie własne. 

Jak widać z wykresu, funkcje hazardu dla jednostek i i j są równoległe względem 

siebie w czasie, co wynika z własności proporcjonalności hazardów.  

Dla lepszego zrozumienia istoty modelu proporcjonalnych hazardów moŜna posłu-

Ŝyć się funkcją doŜycia (K. Yamaguchi 1991, s.104). Funkcja doŜycia w modelu Coxa, w 

którym wszystkie zmienne są niezaleŜne od czasu, jest postaci 

∑
= k

ikk )xexp(

i )t(S)t(S
β

0 , (3.5) 

gdzie: S0(t) - funkcja doŜycia dla jednostki, dla której xk=0, dla k=1,2,3,…K. 

Jest ona postaci 











−= ∫

t

ds)s(exp)t(S
0

00 λ . (3.6) 

Po podwójnym logarytmowaniu funkcji doŜycia (drugi logarytm jest ze znakiem mi-

nus) i wykorzystując formuły podane wzorami 3.5 i 3.6, otrzymujemy 

∑+−=−
k

ikki x))t(S())t(S( β0lnlnlnln . (3.7) 

Pierwszy ze składników po prawej stronie równania 3.7 jest wspólny dla wszystkich 

jednostek; drugi zaś składnik nie jest zaleŜny od czasu. To implikuje, Ŝe jeśli zmienne są 

niezaleŜne od czasu, to róŜnice w wartościach ln(-lnSi(t)) pomiędzy grupami z róŜnymi 

wartościami zmiennych pozostają stałe w czasie. Właściwość stałości w czasie, podana 

dla modelu przy zastosowaniu funkcji doŜycia lub przy zastosowaniu relacji logarytmów 

wskaźników hazardu (co przedstawiono na rys. 3.4), moŜe być wykorzystana do wizual-

nej oceny nieproporcjonalności hazardów dla zmiennych zaleŜnych od czasu. 

Warto zaznaczyć, Ŝe po obustronnym zlogarytmowaniu modelu podanego wzorem 

3.2 postać modelu Coxa moŜe być zapisana jako: 
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ikkiii x...xx)t()t( βββαλ ++++= 2211log , (3.8) 

gdzie: 
)t()t( 0logλα = . 

Jeśli załoŜy się, Ŝe α(t) przyjmuje róŜne, niŜej podane wartości, otrzymuje się na-

stępujące postaci modeli: 

wykładniczy - α(t)=α, 

Gompertza - α(t)=αt, 

Weibulla - α(t)=α log(t). 

Zaletą modeli Coxa jest to, Ŝe funkcja α(t) moŜe przyjmować róŜną postać, co jest 

bardzo dogodne w modelowaniu. 

• Model nieproporcjonalnych hazardów  

Model Coxa uwzględniający zmienne zaleŜne od czasu nie moŜe być określany jako 

model proporcjonalnych hazardów. Dla zmiennych, które zaleŜą od czasu ich wartości dla 

róŜnych jednostek objętych badaniem, moŜe on zmieniać się w róŜnym czasie. Ze wzglę-

du na te zmiany, relacje wskaźników hazardu nie mogą być stałe w czasie, co wynika z 

własności modelu proporcjonalnych hazardów. Dlatego model uwzględniający zmienne 

zaleŜne od czasu jest modelem nieproporcjonalnych hazardów. Istnieje wiele sposobów 

definiowania takich modeli - łącznie z interakcjami zmiennych zaleŜnych od czasu. 

Powszechnym sposobem określania zmiennej zaleŜnej od czasu jest interakcja tej 

zmiennej z czasem (por. P.D. Allison, 1995, s. 155). Model Coxa uwzględniający taką 

interakcję moŜna zapisać jako 

xtx)t()t( 21log ββαλ ++= . (3.9) 

Wyłączając x przed nawias, otrzymujemy 

)t(x)t()t( 21log ββαλ ++= . (3.10) 

W tym równaniu rezultatem wpływu zmiennej x na poziom wskaźnika hazardu jest 

wyraŜenie (β1+β2t). Jeśli β2 jest dodatnie, wówczas wpływ zmiennej x wzrasta z czasem 

liniowo, jeśli β2 jest ujemne, rezultat wpływu zmiennej x zmniejsza się z czasem liniowo. 

W modelu tym β1 jest interpretowane jako wynik wpływu zmiennej x na poziom wskaźni-

ka hazardu o czasie t = 0, tj. na początku badanego procesu (zjawiska). 

Inny zapis modelu podanego wzorem 3.9 uzyskuje się wprowadzając nową zmien-

ną, która będąc iloczynem zmiennej x i zmiennej t jest postaci z=xt. 

Wstawiając tę zmienną do równania 3.9 otrzymujemy 

)z()x()t()t( 21log ββαλ ++= . (3.11) 

W rzeczywistości formy konstrukcji modeli nieproporcjonalnych hazardów są bar-

dzo róŜne. 
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• Modele warstwowe (warstwowane) 

Modele warstwowe są pewną odmianą modeli nieproporcjonalnego hazardu. War-

stwowanie zbiorowości objętej badaniem przeprowadza się zwykle według zmiennej ja-

kościowej. Dla przykładu: w badaniu klasy miejsca zamieszkania moŜna określić dwie 

kategorie: miasto, wieś. Warianty badanej cechy traktuje się jako warstwy. 

Jednym z powodów konstrukcji modeli warstwowych moŜe być sytuacja, kiedy wy-

nik interakcji pomiędzy daną zmienną a czasem jest zbyt skomplikowany i trudny do peł-

nego zbadania. Wówczas badaną zbiorowość dzieli się na s warstw (angielski stratifica-

tion - warstwowanie, stratyfikacja). W tym przypadku zmienną, według której przeprowa-

dza się warstwowanie, jest kategoria miejsca zamieszkania s=2. Wówczas postać mode-

lu moŜna zapisać następująco: 








= ∑
k

ikksi )t(xexp)t()t( βλλ 0 . (3.12) 

Do estymacji modelu stosuje się metodę częściowej wiarogodności, która dopusz-

cza zaleŜność niewyspecyfikowanej parametrycznie funkcji hazardu od warstw (we wzo-

rze 3.12 jest to λ0s(t)). W modelu danym wzorem 3.12 pierwszy składnik, tj. wskaźnik 

hazardu, jest zaleŜny od czasu i od warstwy, drugi zaś składnik jest niezaleŜny od war-

stwy, ale zaleŜny od czasu (powiązany z czasem). Funkcja częściowej wiarogodności 

stosowana przy estymacji modeli tego typu moŜe być określana łącznie dla wszystkich 

warstw, albo dla kaŜdej warstwy oddzielnie. W tym ostatnim przypadku moŜna uznać, Ŝe 

estymowane parametry β są zaleŜne (powiązane) od warstw.  

ChociaŜ omawiając modele warstwowe D.R. Coxa wspomniano, Ŝe warstwowania 

dokonuje się uwzględniając głównie zmienne jakościowe, ale jak wynika z przeglądu lite-

ratury moŜna postępować równieŜ według innych kryteriów. Dla przykładu: autorzy  

H.P. Blossfeld i A. Hamerle (1989b, s. 432-448) jako kryterium warstwowania wykorzy-

stali epizody (przedziały czasu) w modelach wielu zdarzeń, co naleŜy uznać za interesu-

jące i nowatorskie podejście do formułowania modelu D.R. Coxa.  

• Estymacja modeli 

Najczęściej stosowaną metodą estymacji jest metoda częściowej wiarogodności 

(Partial Likelihood Method - PLM)4 

W istocie metoda częściowej wiarogodności jest zbliŜona do metody największej 

wiarogodności (Maximum Likelihood Method - MLM) i uwzględnia dwa etapy: 

1. Budowanie funkcji wiarogodności w zakresie mierzalnych parametrów na podstawie 

obserwacji. 

2. Znalezienie maksimum dla tak zbudowanej funkcji. 

                                            
4 Lub bardziej dokładnie określana w literaturze jako Maximum Partial Likelihood Method, czyli metoda 

częściowej największej wiarogodności. 
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Zasadnicza róŜnica pomiędzy tymi dwiema przedstawionymi metodami: MLM i PLM 

polega na tym, Ŝe  funkcja największej wiarogodności (L) jest iloczynem udziałów (wkła-

dów) jednostek z próby, funkcja zaś częściowej wiarogodności (PL) jest iloczynem udzia-

łów (wkładów) kaŜdego z zaobserwowanych zdarzeń. Jak w najprostszy sposób wyja-

śnić istotę róŜnic pomiędzy tymi metodami przy estymacji modeli hazardu?5. 

ZałóŜmy, Ŝe dysponujemy obserwacjami opartymi na losowej próbie n jednostek  

(i = 1,2,....,n). Dla kaŜdej z obserwowanych jednostek dane są następujące informacje:  

ti , δi , i¸ , gdzie: ti oznacza czas (moment) wystąpienia zdarzenia lub czas obcięcia; δi jest 

wskaźnikiem informującym o rodzaju posiadanej informacji (czy informacja jest ucięta, czy 

nie). Jeśli δi=1, to oznacza, Ŝe zdarzenie wystąpiło w podanym czasie ti, i jeśli δi=0, posia-

daną informację o czasie ti naleŜy traktować jako uciętą; i¸  zawiera informacje o zmien-

nych (jest wektorem k stałych zmiennych). Funkcja wiarogodności jest postaci: 

[ ] [ ]∏
=

−=
n

i
iiii

ii )t(S)t(fL
1

1 δδ  (3.13) 

Jeśli w miejsce zapisu funkcji gęstości i funkcji doŜycia wprowadzi się ich postacie z 

rozkładu wykładniczego, dla którego funkcje te są określone, to 

iiii t
ii

t
iii e)t(Sie)t(f λλλ −− == , (3.14) 

gdzie }¸exp{ ii β−=λ  i β  jest wektorem współczynników. 

Podstawiając do wzoru 3.13 powyŜej podane funkcje otrzymuje się funkcję wiaro-

godności postaci: 
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1 λδδλδλ λλ  (3.15) 

Kolejnym krokiem metody największej wiarogodności jest określanie logarytmu z tej 

funkcji: 
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iet¸tL
1111

loglog ββ δλλδ  (3.16) 

Następnym krokiem jest określenie maksimum funkcji log L i estymacja wektora pa-

rametrów. 

Zakładając, Ŝe warunki wyjściowe są takie same, jak przy metodzie największej 

wiarogodności, to funkcję częściowej wiarogodności moŜna zapisać jako iloczyn wiaro-

godności dla wszystkich zaobserwowanych zdarzeń. Jeśli liczba zaobserwowanych w 

próbie zdarzeń jest równa J, funkcja ma postać: 

∏
=

=
J

j
jLPL

1

, (3.17) 

                                            
5 W prezentacji posłuŜono się pracą P.D. Allisona (1995). 
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gdzie Lj  jest wiarogodnością (prawdopodobieństwem) j-tego zdarzenia. Częściowa 

wiarogodność zaleŜy od kolejności czasów występowania zdarzeń. 

W ogólności funkcja częściowej wiarogodności moŜe być zapisana jako 

i

j

in

i
n

j

¸
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eY

e
PL

δ
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=


















=
1

1

β

β

, (3.18) 

gdzie Yij= 1 , jeśli tj ≥ ti ; i Yij= 0 , jeśli tj < ti .  (3.19) 

Y jest dogodnym mechanizmem wyłączania z mianownika tych jednostek, które do-

świadczyły zdarzeń i nie wchodzą do zestawu ryzyka. Zwykłą procedurą przed maksy-

malizacją funkcji jest logarytmowanie. Logarytm naturalny z funkcji częściowej wiarogod-

ności jest postaci: 

∑ ∑
= = 
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loglog β
βδ  (3.20) 

Dalsze postępowanie jest takie, jak przy metodzie największej wiarogodności. Es-

tymuje się wektor parametrów β . Następnie, znając wartość estymatorów β , estymuje 

się wskaźnik hazardu nieparametrycznie. Przedstawione w duŜym uproszczeniu metody 

dotyczą modelu proporcjonalnego hazardu , kiedy nie występują sytuacje zdarzeń połą-

czonych, czyli zdarzeń występujących o tym samym czasie. 

W istocie problem estymacji jest o wiele bardziej skomplikowany, jeśli występuje 

estymacja modelu z włączeniem zmiennych zaleŜnych od czasu, czy teŜ modelu wielu 

epizodów , bądź modelu ryzyk konkurencyjnych. Dla metody częściowej największej wia-

rogodności zaproponowanej przez D.R. Coxa (1972, 1975) opracowano szereg szczegó-

łowych algorytmów szacowania parametrów. Do najbardziej znanych naleŜą algorytmy 

opracowane przez N. Breslowa (1974) i B. Efrona (1977). Estymacja parametrów przy 

wykorzystywaniu tych algorytmów wymaga stosowania metod numerycznych. Jedną z 

najczęściej stosowanych metod przy estymacji modeli semiparametrycznych jest metoda 

Newtona-Rapsona6 uwzględniana w wielu pakietach statystycznych, m.in. w progra-

mach: SAS, GLIM, BMDP, EVACOV, TDA. 

                                            
6 Warto przytoczyć za P.D. Allisonem (1995), Ŝe nazwa tej metody pochodzi od nazwisk dwóch uczo-

nych: Isaaca Newtona i Josepha Raphsona. Newton opracował algorytm metody dla modelu pojedynczego 
równania, Raphson zaś uogólnił metodę na model z wieloma równaniami. Raphson był młodszym współ-
pracownikiem Newtona. Odnosząc to do czasów współczesnych moŜna powiedzieć, Ŝe Raphson był „pro-
gramistą” Newtona. 
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• Weryfikacja modeli 

Wykorzystanie modelu D.R. Coxa lub modeli semiparametrycznych wymaga dość 

precyzyjnego ustalenia postaci modelu, postaci rodzaju i zakresu zmiennych uwarunko-

wanych celem analizy, a takŜe sposobem estymacji. NaleŜy pamiętać, Ŝe róŜne staty-

styczne pakiety komputerowe, którymi moŜe posługiwać się uŜytkownik (BMDP, SAS, 

SPSS,GLIM,TDA, EVACOV, LOGLIN, TDA, ROCANOVA) stosują róŜne postaci modeli i 

róŜne metody ich estymacji, co determinuje zakres analizy i interpretację otrzymanych 

wyników. To wymaga od uŜytkownika duŜej wiedzy teoretycznej i niezbędnego doświad-

czenia. Ponadto uŜytkownik musi pamiętać, Ŝe korzystanie z dwóch róŜnych pakietów 

statystycznych moŜe dostarczyć wyników, które mogą się znacznie róŜnić. W takiej sytu-

acji trzeba umieć wytłumaczyć zasadność tych róŜnic. 

Do weryfikacji modeli semiparametrycznych wykorzystuje się testy i metody gra-

ficzne, których zasada konstrukcji jest podobna, jak przy ocenie modeli parametrycz-

nych. Metody te w miarę dokładnie opisano w pracy E.Frątczak (1997a). Do stosowa-

nych naleŜą: test stosunku wiarogodności, test punktowy, test Walda. Z wymienionych 

testów do najczęściej stosowanych naleŜy test stosunku wiarogodności (TSW).  Formuła 

testu jest  postaci: 

TSW = 2 [ln L(model A) – ln L(model B)], 

gdzie: ln L (model A) – log-likelihood model A (model testowany), 

 ln L (model B) – log-likelihood model B (model bazowy, inaczej odniesienia). 

Tak zdefiniowany test posiada rozkład chi-kwadrat, dość często w literaturze an-

gielskiej jest określany jako likelihood ratio chi-squere. Zwykle zaleca się stosowanie kil-

ku testów i dopiero na tej podstawie moŜna podjąć decyzję weryfikacyjną. 

Równie popularne są metody graficzne stosowane m.in. do sprawdzania własności 

proporcjonalności hazardów. Dla przykładu: w pakiecie TDA (G. Rohwer, 1994, s. 15), 

zakładając, Ŝe estymujemy model dla dwóch warstw (dwóch grup), gdzie wykorzystano 

dwa wektory zmiennych: A1 i A2, oszacowano funkcje doŜycia odpowiednio jako S1(t) i 

S2(t). Z warunku proporcjonalności modelu wynika relacja 

)(( )α21
2

1

log

log
AAexp

))t(S(

))t(S(
−= . (3.21) 

Logarytmując podwójnie obie strony równania 3.21 otrzymujemy 

α)AA()))t(S(()))t(S(( 2121 loglogloglog −+−=− . (3.22) 

Wykres sporządzony z logarytmów funkcji doŜycia moŜna wykorzystać do spraw-

dzenia, czy warunek proporcjonalności hazardów jest do przyjęcia. Liczne przykłady wy-

korzystania metody graficznej do oceny estymowanych modeli zamieszcza praca  

E. Frątczak (1997a). 

W wielu pakietach statystycznych, np. pakiecie TDA (Transition Data Analysis), po-
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dobnie jak w pakiecie SAS (Statistical Analytical Software), do estymacji modeli semipa-

rametrycznych stosuje się metodę częściowej wiarogodności według algorytmu Breslo-

wa. Metoda ta jest przydatna do estymacji zarówno modeli pojedynczych epizodów, jak i 

dla modeli wielu epizodów.  

3.2.2. SPECYFIKACJA MODELU, ZMIENNE 

Schemat analizy opisujący przejścia pomiędzy stanami zamieszczony na rysunku 

3.5 uwzględnia przejścia pomiędzy czterema wyróŜnionymi stanami: wolny, zamęŜny, 

rozwiedziony i owdowiały.  

Rys. 3.5. Schemat analizy przejść pomiędzy stanami, stanowiący podstawę do mode-

lowania 
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Źródło: opracowanie własne. 

Analizą objęto przejście nr 1, to jest ze stanu wolny do zamęŜny, następnie przej-

ście nr 3, to jest zmiana stanu z zamęŜny do owdowiały. Przejście nr 2, to jest przejście 

ze stanu zamęŜny do rozwiedziony, nie jest przedmiotem analiz. Argumentacja jest na-

stępująca: zbyt mało historii pierwszych małŜeństw zakończyło się rozwodem. Liczba 

zdarzeń jest za mała do modelowania. Ponadto dwa zjawiska, to jest rozwód i zgon 

współmałŜonka (owdowienie), nie mogą być traktowane jako ryzyka konkurencyjne i 

włączone do tego typu modelowania. Rozkład w czasie (względem czasu trwania mał-

Ŝeństwa) i intensywność dwóch zdarzeń: rozwodu i zgonu współmałŜonka są odmienne. 

Do modelowania procesu zawierania i rozpadu małŜeństw wykorzystano model 

semiparametryczny. Na początku lat 80. liczba prac i artykułów, w których modele te za-

stosowano do opisu procesu formowania rodzin (związków) i ich rozpadu, znacznie 

wzrosła; por. prace: A. Diekman (1989), H. Goldscheider, L.J. Waite (1986), B. Hoem 

(1988, 1992), J.M. Hoem (1986). RównieŜ lata 90. przynoszą wzrost zastosowań tego 

typu modelowania (por. np. H.P. Blossfeld, G. Manting, G. Rohwer (1993), A. Liefbroer 

(1991), A. Liefbroer, M. Corijn, J. de Jong-Gierveld (1993), A. Liefbroer, E. Frątczak 

(1995, 1996) i wiele innych prac). 
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Estymowany model jest modelem hazardu, czyli intensywności przejść pomiędzy 

wyróŜnionymi stanami. Opisuje on intensywność przejść pomiędzy dwoma stanami, jest 

to model jednego epizodu. Estymację modeli przeprowadzono z wykorzystaniem pro-

gramu LOGLIN7 i włączono zmienne stałe oraz zaleŜne od czasu. Zmienna czasowa, 

czyli czas wstępowania w związek małŜeński, jest zmienną obserwowaną miesiąc po 

miesiącu, a następnie agregowaną w lata. Czas obserwacji dla kaŜdej jednostki badanej 

jest czasem obserwowanym od 15 roku Ŝycia. Rekonstrukcja była prowadzona przez 

okres od 15 lat do osiągnięcia przez respondenta wieku 40 lat. Opis informacji o zmien-

nych wykorzystanych w modelu opisującym pierwsze przejście (por. rys. 3.5) zamiesz-

czono w tablicy 3.1. 

Tablica 3.1. Opis zmiennych wykorzystanych w modelu formowania rodziny 

Zmienne Kategorie Struktura (%) 
Kohorta 1909-1918 13.0 
 1919-1923 13.1 
 1924-1928 18.7 
 1929-1933 19.9 
 1934-1938 18.9 
 1939-1943 16.4 
Płeć męŜczyzna 44.0 
 kobieta 56.0 
Miejsce urodzenia miasto 45.8 
 wieś 54.2 

0-7 59.2 Poziom wykształcenia  
(liczba lat ukończonej nauki) 8 i więcej lat 40.8 
Środowisko pochodzenia  
(kategoria społeczno-zawodowa ojca) 

kierownicy, specjaliści, 
urzędnicy  

  8.7 

 robotnicy 32.2 
 rolnicy 59.1 
Aktywność zawodowaa bierny 63.1 
 aktywny 36.9 

0 migracji 81.3 Liczba migracji po ukończeniu 15. roku 
Ŝyciaa 1+ migracji 18.7 

15-19 47.1 
20-24 31.8 

Zmienna czasowa (wiek wstąpienia w 
związek małŜeński, obserwacja w miesią-
cach i grupowana w lataa) 25-29 12.7 
 30+   8.4 

a) Częstości mierzone w osobomiesiącach. 

Źródło: opracowanie własne. 

                                            
7 Program LOGLIN jest programem autorstwa profesorów: N. Laird, D. Oliver i J.M. Hoem (por.: User’s 

Guide to LOGLIN with Pre- and Postprocessors. Demography Unit, Stockholm University 1989). Bardzo wie-
le uŜytecznych programów współpracujących z programem LOGLIN zostało przygotowanych przez prof. J.M. 
Hoema z Demography Unit, Stockholm University. We współpracy prof. J.M. Hoema z pracownikami Re-
search Office of Statistics Sweden powstał nowy program do analizy historii zdarzeń, który jest unowo-
cześnoioną wersją programu LOGLIN. Program ten nosi nazwę RocaNova, a programem z nim współ-
pracującym jest program CreoNova. Te ostatnie programy są w dystrybucji przez SCB Statistics Sweden. 
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Dodatkowe informacje opisujące zmienne zamieszczają wykresy 3.6-3.11 opraco-

wane na podstawie rozkładów empirycznych zmiennych. 

– Wykres 3.6 zamieszcza skumulowane struktury rozkładów częstości wstępowania w 

pierwsze związki małŜeńskie dla kobiet według poszczególnych kohort. Rozkłady wska-

zują na istniejące róŜnice międzykohortowe, zwłaszcza pomiędzy kohortą najmłodszą i 

najstarszą. Większe zróŜnicowanie w tego typu rozkładach obserwuje się wśród męŜ-

czyzn (por. wykres 3.7). Dla męŜczyzn zróŜnicowanie wzrasta wraz z wiekiem wstępo-

wania w pierwsze związki małŜeńskie. Na wykresie 3.8. zaprezentowano rozkłady sku-

mulowanych częstości zawierania pierwszych związków dla męŜczyzn i kobiet. DuŜe 

róŜnice obserwowane w młodszych grupach wieku ulegają znacznemu zmniejszeniu 

wraz z wiekiem w momencie zawarcia związku. Z danych zamieszczonych na wykresie 

3.9 wynika, Ŝe nie obserwuje się istotnych róŜnic w skumulowanych rozkładach wstę-

powania w związki małŜeńskie według wieku z podziałem na klasę miejsca zamieszka-

nia. Na wykresach 3.10 i 3.11 zaprezentowano rozkłady dla cech: środowiska pocho-

dzenia oraz poziomu wykształcenia. Jak moŜna zaobserwować, wiek wstępowania w 

związki małŜeńskie jest niŜszy dla respondentów z wykształceniem podstawowym w 

porównaniu z respondentami, którzy mieli wykształcenie powyŜej podstawowego. 

Uogólniając obserwacje pochodzące z przedstawionych sześciu rozkładów empirycz-

nych, moŜna wnioskować, Ŝe wiek zawierania pierwszych związków małŜeńskich jest 

bardziej zróŜnicowany ze względu na zmienne demograficzne niŜ na społeczno-

ekonomiczne. 

Zastosowanie multiplikatywnego modelu intensywności (ryzyka) zawierania pierw-

szego małŜeństwa stwarza moŜliwość łącznego analizowania wpływu demograficznych i 

społeczno-ekonomicznych determinant na proces formowania rodziny. Podstawowe wy-

niki uzyskane z estymacji modelu, który jest modelem najlepszym wśród wielu oszaco-

wanych (do weryfikacji oszacowanych modeli wykorzystano test stosunku wiarogodno-

ści), przedstawiono w tablicy 3.28. 

                                            
8 Wyniki estymacji wszystkich oszacowanych modeli zamieszczonych w tym rozdziale testowano te-

stem stosunku wiarogodności.  
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Rys. 3.6. Skumulowanie częstości rozkładu zawierania małŜeństwa dla kobiet według 

wieku i kohorty 
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Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 3.7. Skumulowanie częstości rozkładu zawierania małŜeństwa dla męŜczyzn we-

dług wieku i kohorty 
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Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 3.8. Skumulowana częstość rozkładu zawierania małŜeństw dla kobiet i męŜczyzn 

według wieku 
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Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 3.9. Skumulowana częstość rozkładu zawierania małŜeństw według wieku i miejsca 

zamieszkania 
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Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 3.10. Skumulowana częstość rozkładu zawierania małŜeństw według wieku i śro-

dowiska pochodzenia 
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Źródło: opracowanie własne. 
 
Rys. 3.11. Skumulowana częstość rozkładu zawierania małŜeństw według wieku i po-

ziomu wykształcenia 
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Źródło: opracowanie własne. 
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Tablica 3.2. Model formowania rodziny - przejście ze stanu wolny do zamęŜny. Ryzyka 

względne w modelu hazardu dla podanych zmiennych 

Zmienne Kategorie Ryzyka względne 
Kohorta 1909-1918 1,00a 
 1919-1923 1,53 
 1924-1928 1,36 
 1929-1933 1,39 
 1934-1938 1,49 
 1939-1943 1,55 
Płeć męŜczyzna 1,00a 
 kobieta 1,72 
Miejsce urodzenia miasto 1,00a 
 wieś 0,98 

0-7 1,00a Poziom wykształcenia (liczba lat ukoń-
czonej nauki) 8+ 0,74 
Środowisko pochodzenia (kategoria spo-
łeczno-zawodowa ojca) 

kierownicy, specjaliści 
urzędnicy 

1,00a 

 robotnicy  1,21 
 rolnicy  1,10 
Aktywność zawodowaa bierny 1,00a 
 aktywny 1,96 

0 migracji 1,00a Liczba migracji po ukończeniu 15. roku 
Ŝyciaa 1+ migracji 1,31 
Zmienna czasowa - wiek przy zawarciu małŜeństwa (miesiące grupowane w lata) 15-19, 
20-24, 25-29, 30+ lat 

a) Kategoria odniesienia (baseline category). 

Źródło: opracowanie własne. 

Ryzyka względne jako wynik estymacji modelu moŜna interpretować w następujący 

sposób: 

– W modelu zmienna kohorta posiada sześć kategorii. Wśród sześciu kohort, najstarsza 

dziesięcioletnia kohorta została przyjęta jako podstawa odniesienia (tzw. baseline level, 

baseline category). Wychodząc od tego poziomu moŜna zaobserwować, Ŝe ryzyko 

wstąpienia w pierwszy związek małŜeński wzrasta wzdłuŜ kohort od najstarszej do naj-

młodszej. Największe ryzyko jest obserwowane dla najmłodszej kohorty urodzeniowej 

1939-1943. Oznacza to, Ŝe osoby z tej kohorty miały ok. 55% wyŜsze ryzyko wstępo-

wania w związki małŜeńskie w porównaniu z członkami kohorty najstarszej 1909-1918. 

– Wskaźnik zawierania pierwszych małŜeństw jest zróŜnicowany według płci. Ryzyko 

względne wstąpienia w pierwszy związek małŜeński było o 72% wyŜsze dla kobiet niŜ 

dla męŜczyzn. Zmienna ta w istotny sposób wpływa na intensywność zawierania mał-

Ŝeństw. Jednocześnie naleŜy pamiętać, Ŝe płeć jest silnie skorelowana z wiekiem za-

wierania małŜeństw. Stąd naleŜy oczekiwać, Ŝe interakcja pomiędzy wiekiem i kohortą 

jest statystycznie istotna. 

– Miejsce urodzenia jest czynnikiem nie róŜnicującym znacząco intensywności zawiera-

nia małŜeństwa. 
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– Środowisko pochodzenia respondenta to środowisko rodzinne, w jakim respondent 

wzrastał. Jego miarą jest społeczno-zawodowa kategoria ojca. Zmienna ta w sposób 

istotny wpływa na intensywność zawierania pierwszych małŜeństw. Respondenci po-

chodzący ze środowisk robotniczych mieli względne ryzyko zawierania pierwszych 

małŜeństw wyŜsze o 21%, ci natomiast z rodzin chłopskich o ok. 10% wyŜsze w po-

równaniu do respondentów wywodzących się ze środowisk, w których ojcowie praco-

wali jako: kierownicy, urzędnicy, specjaliści. Oznacza to, Ŝe im niŜszy status pocho-

dzenia (środowiska rodzinnego), tym wyŜsze ryzyko wstąpienia w związek małŜeński. 

– W wielu studiach badających wpływ poziomu wykształcenia na intensywność zawiera-

nia pierwszych małŜeństw określa się jako bardzo waŜny. W naszym modelu zmienna 

ta posiada dwa poziomy. Względne ryzyko wstąpienia w związek małŜeński przez tych, 

którzy mieli wykształcenie ponadpodstawowe, było ok. 26 % niŜsze w porównaniu z 

osobami z wykształceniem podstawowym i niŜszym. Zwykle osoby z wykształceniem 

wyŜszym wstępują w związek małŜeński w starszym wieku i stąd intensywność jest 

mniejsza. Jest to dobrze znany efekt opóźnienia wpływu poziomu wykształcenia na roz-

kład wieku zawierania pierwszych małŜeństw, lub mówiąc ogólniej na wczesną fazę 

formowania rodziny. Poziom wykształcenia jest ściśle łączony z tzw. nowoczesnym, czy 

teŜ radykalnym procesem formowania i rozpadu rodzin (por. B. Hoem 1988, 1992;  

J.M. Hoem 1986, A. Lifbroer, M. Corijn, J. De Jong-Gierveld, 1993). 

– Na podstawie literatury wiadomo, Ŝe status aktywności zawodowej (pracujący, bierny 

zawodowo, bezrobotny) ma istotny wpływ na proces formowania rodzin. Jak wynika z 

ocen uzyskanych w naszym modelu, respondenci aktywni zawodowo posiadali 

względne ryzyko zawarcia małŜeństwa o 96% wyŜsze w porównaniu z osobami bier-

nymi zawodowo. 

– Ci respondenci, którzy doświadczyli migracji po 15. roku Ŝycia, mieli względne ryzyko 

wstąpienia w związek małŜeński o 31% wyŜsze w porównaniu do tych, którzy nie 

uczestniczyli w procesie migracji.  

Przeprowadzone badania na temat związków pomiędzy karierą rodzinną i migracyjną 

(bardziej szczegółowe uwagi na ten temat: E. Frątczak, B. Paszek, 1992, 1994) wskazują, 

Ŝe skłonność do migracji podlega zmianom w zaleŜności od długości czasu trwania mał-

Ŝeństwa (dokładniej, cyklu Ŝycia rodziny) oraz od liczby doświadczonych migracji. 

Warto podkreślić, Ŝe proces formowania rodzin w badanej zbiorowości, obejmującej 

respondentów od najstarszej kohorty 1909-1918 do najmłodszej 1939-1943, trwał w 

okresie przed, w trakcie i po II wojnie światowej. Te trzy wymienione okresy charaktery-

zowały się duŜymi ruchami migracyjnymi, industrializacją i modernizacją społeczeństwa 

polskiego ze wszystkimi tego skutkami (zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi).  

W pracach analitycznych nad estymacją modeli, wyestymowano wiele modeli z tzw. 

efektem interakcji. Jedną z interakcji, która okazała się statystycznie istotna, była inte-

rakcja pomiędzy wiekiem i płcią respondenta. Stosowne wyniki zamieszczono w tablicy 

3.3 oraz na wykresie 3.12. Dla obu płci ryzyko zawierania pierwszych małŜeństw jest 
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najniŜsze dla grupy 15-19 lat i wzrasta dla kolejnych grup wieku. Wzorce zawierania 

małŜeństw według płci są silnie zróŜnicowane według wieku. 

Tablica 3.3. Ryzyko względne dla łącznego efektu interakcji pomiędzy zmiennymi: płeć  

i wiek 

Wiek 
Płeć 

15-19 20-24 25-29 30+ 
MęŜczyźni 
Kobiety 

0,15 
1,00 

1,41 
3,11 

2,95 
2,85 

2,49 
1,48 

MęŜczyźni  
Kobiety 

1,00 
0,13 

1,00 
0,45 

1,00 
0,95 

1,00 
1,15 

1,0 - Podstawa odniesienia (baseline category). 
Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 3.12. Zawieranie pierwszych małŜeństw - ryzyko względne łącznego efektu wpły-

wu płci i wieku 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

15-19 20-24 25-29 30+

Wiek zawarcia małŜeństwa (w latach)
Płeć

R
yz

yk
o 

w
zg

lę
dn

e

MęŜczyźni Kobiety
 

Źródło: opracowanie własne. 

W wieku 15-19 lat męŜczyźni mają ok. 7-8 razy mniejsze ryzyko wstępowania w 

związek małŜeński niŜ kobiety. W starszych grupach wieku zróŜnicowanie jest mniejsze. 

Inny interesujący wniosek, który wypływa z danych tablicy 3.3., to ten, Ŝe intensywność 

zawierania związków małŜeńskich przez męŜczyzn wzrasta do grupy wieku 25-29 lat, 

natomiast dla kobiet intensywność rośnie do grupy wiekowej 20-24 lat, po przekroczeniu 

której obniŜa się. Kiedy ocenie poddamy wyniki interakcji oddzielnie dla kaŜdej grupy 

wieku, otrzymane wyniki wskazują, Ŝe najwyŜsze róŜnice występują w najmłodszej gru-

pie wiekowej, najniŜsze w grupie 25-29 lat. 

Interesującą i istotną okazała się interakcja pomiędzy kohortą i wiekiem (por. dane 

tabl. 3.4. i wykr. 3.13) . 
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Tablica 3.4. Ryzyko względne łącznego efektu interakcji pomiędzy zmiennymi: kohorta  

i wiek 

Wiek zawarcia małŜeństwa w latach 
Kohorta 

15-19 20-24 25-29 30+ 

1909-1918 

1919-1923 

1924-1928 

1929-1933 

1934-1938 

1939-1943 

1,00 

0,96 

0,88 

1,26 

1,14 

1,21 

2,92 

2,86 

4,39 

4,24 

4,48 

4,59 

3,34 

5,96 

5,67 

5,39 

6,17 

7,17 

3,26 

3,07 

3,40 

3,34 

4,26 

3,35 
1,00 kategoria odniesienia 
Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 3.13. Zawieranie pierwszych małŜeństw - ryzyko względne łącznego efektu wpły-

wu kohorty i wieku 
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Źródło: opracowanie własne. 

ZaleŜność jest następująca: im starsza jest kohorta urodzeniowa, tym wyŜszy wiek 

przy zawieraniu pierwszych małŜeństw, i konsekwentnie, im młodsza kohorta, tym wiek 

zawierania pierwszych małŜeństw niŜszy. Dodatkowe informacje opisujące intensywność 

pierwszych związków zamieszczono na wykresach 3.14 - 3.16. 
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Rys. 3.14. Intensywność zawierania pierwszych małŜeństw według wieku i płci 
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Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 3.15. Intensywność zawierania pierwszych małŜeństw według płci i kohorty 
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Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 3.16. Intensywność zawierania pierwszych małŜeństw według wieku i miejsca uro-

dzenia 
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Źródło: opracowanie własne. 

Testowane interakcje pomiędzy kohortą a środowiskiem pochodzenia respondenta 

oraz pomiędzy kohortą a poziomem wykształcenia były statystycznie nieistotne. Zjawisko 

braku istotnej interakcji moŜna interpretować w następujący sposób: 

– badana zbiorowość obejmuje starsze i bardzo stare kohorty, które generalnie charakte-

ryzują się niskim poziomem wykształcenia. W zasadzie nie ma istotnych róŜnic pomię-

dzy kohortami ze względu na poziom wykształcenia; 

– nie obserwuje się teŜ duŜego zróŜnicowania pomiędzy kohortami w zakresie zmiennej, 

jaką jest środowisko pochodzenia.  

Otrzymane wyniki braku istotnych interakcji w przypadku analiz danych polskich 

mogą być odniesione do podobnych badań prowadzonych w innych krajach. Wśród wie-

lu przestudiowanych prac, badających proces formowania rodzin opartych na starszych 

kohortach, podobne wyniki analiz odnotowano w badaniach niemieckich. H.P.Blossfeld, 

J.Huinik (1991) swoje analizy oparli na wynikach niemieckiego badania retrospektywne-

go: German Life History Study (1987). Dotyczyło ono kohort: 1929-1931, 1939-1941, 

1949-1951. Badane przez nich interakcje w procesie formowania rodzin pomiędzy kohor-

tą, poziomem wykształcenia i zasobami kariery (chodzi o karierę zawodową) okazały się 

statystycznie nieistotne. 
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Proces rozpadu rodziny (mał Ŝeństwa) poprzez zgon współmał Ŝonka (przej ście nr 3 

na rys. 3.5) 

Jak zostało stwierdzone wcześniej, model formowania rodziny w badanych kohor-

tach jest modelem tradycyjnym postępującym po ścieŜce transformacji pomiędzy stana-

mi: wolny i zamęŜny określonym na rysunku jako przejście nr 1. Zawarte małŜeństwa 

były często rozwiązywane poprzez zgon współmałŜonka, rzadziej poprzez rozwód. Ta 

ostatnia przyczyna rozpadu związków małŜeńskich w Polsce będzie prawdopodobnie 

spotykana częściej wśród młodszej generacji, jeśli wzorce zachowań charakterystyczne 

dla drugiej transformacji demograficznej będą u nas realizowane.  

Generalna idea modelowania jest taka, jak w modelu opisującym proces formowania 

rodziny. Opisowe informacje o zmiennych uŜytych do modelu zamieszczono w tabl. 3.5. 

Wśród zestawu zmiennych są cztery zmienne stałe, to jest: kohorta, płeć, miejsce zamiesz-

kania (w czasie badania) i wiek zawarcia małŜeństwa. Zmienną zaleŜną od czasu jest status 

aktywności zawodowej. Zmienną czasową jest czas trwania małŜeństwa obserwowany mie-

siąc po miesiącu od daty zawarcia małŜeństwa, następnie grupowany w lata. Wyniki esty-

macji najlepiej dopasowanego modelu z wykorzystaniem programu LOGLIN zamieszczono 

w tabl. 3.6. Dodatkowe informacje przedstawiono na wykresach 3.17 - 3.20.  

Tablica 3.5. Opis zmiennych wykorzystanych w modelu rozpadu rodziny 

Zmienne Kategorie  Struktura (w %) 
Kohorta 1909-1918 32.3 
 1919-1923 20.3 
 1924-1928 21.3 
 1929-1933 13.3 
 1934-1938 9.0 
 1939-1943 3.8 
Płeć męŜczyźni  15.5 
 kobiety 84.5 
Miejsce zamieszkania (o czasie badania) miasto 58.9 
 wieś 41.1 

0-7 69.1 Poziom wykształcenia (liczba ukończo-
nych lat nauki) 8+ lat 30.9 
Wiek zawarcia małŜeństwa 15-19 15.1 
 20-24 48.7 
 25-29 21.8 
 30+ lat 14.4 
Status aktywności zawodoweja bierny 14.4 
 aktywny 85,6 

poniŜej19 61.4 
20-29 23.7 
30-39 12.0 

Zmienna czasowa: (czas trwania małŜeń-
stwa w miesiącach, grupowany w prze-
działy wieku)a 

40+ lat 2.9 
a) Częstości mierzone w osobomiesiącach. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wśród wielu zmiennych naleŜy uwagę zwrócić na płeć. Ryzyko, Ŝe małŜeństwo za-

kończy się zgonem współmałŜonka, jest pięć razy większe dla kobiet niŜ dla męŜczyzn. 

Jest to wynik wpływu procesu, który w analizie umieralności określa się jako nadumieral-

ność męŜczyzn. Daje ono o sobie znać zarówno w analizie poprzecznej, jak i kohortowej. 

Wiek zawarcia małŜeństwa jest kolejnym czynnikiem róŜnicującym wzorce rozpadu 

małŜeństw. Dla przykładu, ryzyko rozpadu związku wskutek zgonu współmałŜonka jest o 

61% wyŜsze dla osób, które zawarły związek małŜeński w wieku powyŜej 30 lat w po-

równaniu z tymi, którzy zawarli małŜeństwo w wieku poniŜej 20 lat. MoŜna zatem stwier-

dzić, Ŝe im wyŜszy wiek zawarcia małŜeństwa, tym większe ryzyko, Ŝe związek ten bę-

dzie rozwiązany wskutek zgonu współmałŜonka. 

Tablica 3.6. Ryzyka względne oszacowane w modelu hazardu z wykorzystaniem poda-

nych zmiennych (model rozpadu rodziny - przejście ze stanu zamęŜny do 

owdowiały) 

Zmienne Kategorie Ryzyka względne 

Kohorta 1909-1918 1.00a 

 1919-1923 0.82 

 1924-1928 0.72 

 1929-1933 0.57 

 1934-1938 0.60 

 1939-1943 0.41 

Płeć męŜczyźni 1.00a 

 kobiety 4.72 

Miejsce zamieszkania (w czasie badania) miasto 1.00a 

 wieś 0.81 

Wiek zawarcia małŜeństwa 15-19 1.00a 

 20-24 1.11 

 25-29 1.27 

 30+ 1.63 

Status aktywności zawodowej a bierny 1.00a 

 aktywny 1.13 

Zmienna czasowa – czas trwania małŜeństwa (miesiące grupowane w lata): poniŜej19, 20-
29, 30-39, 40+ lat 

a) Podstawa odniesienia. 

Źródło: opracowanie własne. 

Dla respondentów naleŜących do populacji wiejskiej ryzyko rozpadu małŜeństwa 

wskutek zgonu współmałŜonka jest  o 19% niŜsze niŜ w przypadku mieszkańców miast. 

TakŜe dla osób, które były aktywne zawodowo, ryzyko rozpadu związku jest o 13% 

większe niŜ dla biernych zawodowo. Jedną z interakcji, która okazałą się statystycznie 

istotna, jest interakcja pomiędzy kohortą i czasem trwania małŜeństwa. Stosowne wyniki 

zaprezentowano na wykresie 3.17. Na wykresach 3.18, 3.19 i 3.20 przedstawione są 
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intensywności rozpadu związków względem czasu trwania małŜeństwa według płci, ko-

horty, miejsca zamieszkania oraz róŜnice pomiędzy nimi. 

Zarówno proces formowania rodzin, jak i proces rozpadu dla badanych kohort 

moŜna uznać za tradycyjny. Empiryczna analiza rozkładu małŜeństw według róŜnych 

przyczyn wykazała, Ŝe rozpad małŜeństwa poprzez rozwód jest bardzo rzadki, ale udział 

tej kategorii w ogólnej strukturze wzrasta. Jedną z moŜliwości wyjaśnienia tej sytuacji 

moŜe być fakt, Ŝe zdecydowana większość ludności Polski to katolicy. Kultywowanie 

modelu tradycyjnego rodziny jest zalecane i akceptowane przez Kościół katolicki. Inną 

przyczyną wyjaśniającą niską liczbę rozwodów moŜe być sytuacja społeczna i ekono-

miczna, szczególnie trudna na rynku mieszkaniowym. 

Rys. 3.17. Rozpad pierwszego małŜeństwa (poprzez zgon współmałŜonka) - ryzyko 

względne łącznego efektu pomiędzy czasami trwania małŜeństwa i kohortą 
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Źródło: opracowanie własne. 

ChociaŜ proces rozpadu rodzin poprzez zgon współmałŜonka jest znacząco deter-

minowany przez zmienne społeczno-ekonomiczne, to naleŜy takŜe pamiętać o zdecydo-

wanie niekorzystnym trendzie w poziomie umieralności w Polsce oraz o wzorcach kulty-

wowania modelu rodziny tradycyjnej wśród społeczeństwa polskiego. 
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Rys. 3.18. Intensywność rozpadu małŜeństw według czasu trwania małŜeństwa i płci 

respondenta 
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Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 3.19. Intensywność rozpadu małŜeństw według czasu trwania małŜeństwa  

i kohorty 
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Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 3.20. Intensywność rozpadu małŜeństw według czasu trwania małŜeństwa i miej-

sca zamieszkania 
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Źródło: opracowanie własne. 

Uzupełnieniem do przedstawionej analizy niech będą sumaryczne wyniki otrzyma-

ne z analizy zmian stanu cywilnego kobiet w wybranych kohortach na podstawie tablic 

stanu cywilnego (por. E. Frątczak, 1991b). Syntetycznym wyrazem przekształceń w ka-

tegoriach stanu cywilnego były zmiany w czasach pobytu przypisanych do wyodrębnio-

nych stanów. Trendy zmian były następujące (ibid., s.106): 

– zmniejszył się czas pobytu w stanie wolnym, 

– zwiększył się czas pobytu w stanie małŜeńskim, 

– minimalnie wzrósł czas pobytu w stanie owdowiałym z tendencją do stabilizacji, 

– zdecydowanie wzrósł czas pobytu w stanie rozwiedzionym, chociaŜ jego udział w ogól-

nej strukturze był najniŜszy. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe zmiany długości czasów pobytu 

w róŜnych stanach miały charakter ewolucyjny. 

3.3. KARIERA PŁODNO ŚCI – WYNIKI ESTYMACJI MODELU  
NIEPARAMETRYCZNEGO 

Kariera płodności jest waŜnym składnikiem kariery rodzinnej, a szerzej ujmując: cyklu 

Ŝycia rodziny. Tablice płodności są narzędziem do analizy zmian w poziomie i tempie 

płodności. Mogą być opracowywane dla kohort rzeczywistych i kohort hipotetycznych. Ro-
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dowód tablic płodności wywodzi się z tradycyjnych tablic trwania Ŝycia, które do demografii 

trafiły wprost ze statystyki ubezpieczeniowej. Bogaty przegląd metodologii i historii kon-

strukcji tablic zawierają prace: C.L. Chiang (1984), K. Namboodiri, C.M. Suchindran 

(1987), K. Namboodiri (1991). Nowoczesne tablice trwania Ŝycia są oparte na teorii ra-

chunku prawdopodobieństwa, a zdarzenia z cyklu Ŝycia jednostki, czy teŜ rodziny, będące 

przedmiotem takich analiz (np. urodzenie, zgon, zawarcie małŜeństwa, urodzenie dziecka, 

migracje), są postrzegane jako wynik procesu stochastycznego. PoniewaŜ liczba i rozkład 

zdarzeń zmieniają się w czasie, dlatego elementy składowe tablic trwania Ŝycia są zmien-

nymi losowymi. Tak skonstruowane tablice trwania Ŝycia określa jako stochastyczne9.  

Stochastyczne tablice płodności w literaturze przedmiotu zostały opisane i wyzna-

czone rachunkowo w pracach C.L. Chianga i B.J. van den Berga (1992) i C.L. Chianga 

(1984). Są to tablice płodności oparte na procesie stanowym. Proces płodności jest proce-

sem stanowym, gdzie ma miejsce sukcesywne przemieszczanie się pomiędzy stanami: 

0 dzieci → 1. dziecko → 2. dziecko  →...→ n dziecko 

Istotne nowum w tablicach C.L. Chianga i B.J. van den Berga w stosunku do wcze-

sniej opisanych i stosowanych analiz płodności polegało na tym, ze uznano kolejność 

urodzenia dziecka a nie wiek kobiety za podstawową zmienną w studiach nad procesem 

reprodukcji. Czas oczekiwania na kolejne urodzenie, czyli odstęp pomiędzy kolejnymi 

urodzeniami został uznany przy konstrukcji tablic jako zmienna losowa. Wiek kobiety 

przyjęto za oś czasu, wzdłuŜ której realizuje się proces. Stanami procesu są liczby uro-

dzonych dzieci. Współczynniki płodności są funkcją wieku kobiety i liczby urodzonych 

dzieci. W modelu przyjęto załoŜenie ,Ŝe wiek i liczba urodzonych dzieci są niezaleŜne w 

sensie statystycznym. 

Kohortowe tablice płodności , których syntetyczne wyniki zamieszczono w tym pod-

rozdziale, a wybrane tablice w Aneksie nr 1, są tablicami opartymi na procesie stano-

wym. Estymację tablic oparto na modelu (algorytmie) F. Willekensa, a do obliczeń wyko-

rzystano program LIFELINE10  

F. Willekens (1988b, Part III, s. 3, 4) opisuje proces stanowy w następujący sposób: 

„Bardzo uŜytecznym określeniem procesu stanowego jest zdefiniowanie go jako łańcu-

cha procesów elementarnych. Pierwszy proces elementarny generuje pierwsze zdarze-

nie i prowokuje drugi proces elementarny generujący drugie zdarzenie itd. W najprost-

szym przypadku procesy elementarne są niezaleŜne i mają te same parametry. Proces 

stanowy jest więc generowany przez proces elementarny, który rozpoczyna się (startu-

je), w kaŜdym momencie, kiedy wystąpi zdarzenie.” 

                                            
9 Określenie „demografia stochastyczna” zostało wprowadzone przez K. Namboodiri’ego (1991,  

s. 317), który sformułował to pojęcie następująco: „Stochastic demography - theoretical and empirical stu-
dy of random variation in demographic processes” (demografia stochastyczna – teoretyczne i empiryczne 
studia losowych zmian w procesach demograficznych). 

10 LIFELINE jest autorskim programem F.Willekensa słuŜącym do estymacji stochastycznych tablic 
trwania Ŝycia opartych na procesie stanowym. 
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Proces elementarny jest procesem, który generuje jedno zdarzenie, zatem od po-

czątku trwania procesu występuje czas oczekiwania na zdarzenie. Wystąpienie zdarze-

nia w określonym czasie oznacza koniec procesu elementarnego. W analizie procesu 

stanowego uŜywane jest dość często określenie reference time (czas odniesienia). Jest 

to czas (moment czasu), od którego jest badany proces (stanowy lub elementarny), lub 

czas, od którego mierzy się trwanie danego procesu w oczekiwaniu na wystąpienie zda-

rzenia. Określenie to jest niezwykle uŜyteczne przy konstrukcji szeregu mierników. Ta-

kim czasem odniesienia moŜe być czas: początkowy procesu, początkowy epizodu, lub 

początku przedziału dowolnego odcinka czasu. 

PoniewaŜ proces stanowy jest określany jako łańcuch procesów elementarnych, dla-

tego miary, które stosuje się do opisu, moŜna podać oddzielnie dla procesu elementarne-

go i oddzielnie dla procesu stanowego. W obu przypadkach miary dadzą się podzielić na 

dwie grupy: miary prawdopodobieństw(wa) i miary czasów(u) oczekiwania lub trwania. 

Algorytm konstrukcji tablic płodności według modelu F. Willekensa jest zbliŜony do 

metodologii tablic C.L. Chianga i B.J. van den Berga (1982)11. Odmienność polega na 

tym, Ŝe usunięto w nim załoŜenie o niezaleŜności wieku i liczby urodzonych dzieci.  

Jako dane źródłowe do estymacji tablic płodności wykorzystano dane polskiego 

badania retrospektywnego 1988. Z kolei jako dane wejściowe do programu LIFELINE 

wykorzystano wartości wskaźników occurence exposure rate (OER, czyli wskaźniki wy-

stawienia na ryzyko kolejnego urodzenia). Wskaźniki dla poszczególnych kohort wyzna-

czono dla kolejnych urodzeń względem wieku matki z wykorzystaniem programu empi-

rycznej analizy płodności opublikowanego w pracy E.Frątczak (1996b). Estymowano ta-

blice płodności dla procesu elementarnego i procesu stanowego. W obu przypadkach są 

to procesy w tzw. stanach czystych, czyli nie uwzględniają zdarzeń perturbacyjnych mo-

gących zakłócić proces, jak umieralność czy migracje. 

W przypadku płodności tablice oparte na procesie elementarnym, i określane jako 

tablice dla tzw. pseudoprocesu, poniewaŜ uwzględniają tylko pierwsze urodzenie. Pro-

gram LIFELINE estymuje tablice płodności w następującej kolejności: proces stanowy, 

proces elementarny wraz z zestawem szeregu miar.  

W tablicach procesu stanowego miarami są (por. tablice, Aneks nr 1)12: 

– średnia skumulowana liczba zdarzeń, 

– średni współczynnik, 

– prawdopodobieństwo stanowe dla kolejnych urodzeń, 

– czas procesu do n zdarzenia (urodzenia), 

– przeciętny wiek kobiety przy urodzeniu n dziecka, 

                                            
11 Algorytm źródłowy konstrukcji tablic do programu LIFELINE zamieszcza praca F. Willekensa 

(1988b). Fragmenty algorytmu estymacji tablic opublikowano w pracy E. Frątczak (1996b), w której są 
zamieszczone pełne wyniki estymacji tablic płodności. 

12 Aneks nr 1 zawiera tablice płodności dla dwóch wybranych kohort: 1909-1918 i 1909-1943. Wraz z 
przykładowymi interpretacjami oszacowanych miar. 
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– odstęp między n i n-1 zdarzeniem (urodzeniem), jeśli zdarzenie o numerze n jest 

ostatnim zdarzeniem (miary warunkowe), 

– średni odstęp między n i n - 1 zdarzeniem (urodzeniem), 

– prawdopodobieństwo wystąpienia n zdarzenia przed określonym czasem (dystrybuan-

ta), 

– prawdopodobieństwo, Ŝe zdarzenie (urodzenie) w przedziale czasu (0, x) jest n zda-

rzeniem. 

W tablicach procesu elementarnego (por. tablice, Aneks nr 1) miarami są: 

– współczynniki płodności, 

– skumulowane współczynniki płodności, 

– dystrybuanta, 

– funkcja doŜycia, 

– funkcja gęstości, 

– prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, 

– warunkowe prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, 

– miary retrospektywne, 

– miary prospektywne. 

Miary w procesie elementarnym są konstruowane jako miary dwóch składowych ka-

riery płodności: juŜ zrealizowanej i przyszłej lub inaczej, jako miary retrospektywne i pro-

spektywne.  

W tablicach 3.7 i 3.8 zestawiono wybrane zbiorcze wyniki estymacji tablic płodno-

ści. Przypomina się, Ŝe badaniem objęto sześć kohort (najstarsza 1909-1918, najmłod-

sza 1939-1943). 

Tablica 3.7 zawiera skumulowane liczby zdarzeń według wieku kobiety (czyli sku-

mulowane wartości współczynnika dzietności), współczynniki płodności oraz prawdopo-

dobieństwa stanowe. NajwyŜszą wartość współczynnika dzietności odnotowano dla ko-

horty 1924-1928, tj. 2,8 dziecka na kobietę, najniŜszą zaś dla kohorty najmłodszej 1939-

1943, tj. 2,39 dziecka. NaleŜy pamiętać, Ŝe kohorta kobiet 1924-1928 jest kohortą matek 

powojennego wyŜu urodzeń lat pięćdziesiątych. Począwszy od kohorty 1924-1928 war-

tości ogólnego współczynnika płodności systematycznie obniŜają się. Nie wszystkie ko-

biety doświadczyły kariery płodności. 14,4% kobiet z kohorty najstarszej 1909-1918 oraz 

6,2% kobiet z kohorty najmłodszej 1939-1943 było bezdzietnych. Odsetek kobiet bez-

dzietnych obniŜa się w miarę przechodzenia od kohort najstarszych do najmłodszych. Z 

otrzymanych wartości mierników wynika, Ŝe okres rodzenia (okres reprodukcji) był zwy-

kle zakończony w przedziale wieku 40-44 lat. Podstawowe zmiany w rozkładach cząst-

kowych współczynników płodności mogą być opisane następująco: 

– w pierwszych trzech kohortach najwyŜszą wartość współczynnika płodności miała grupa 

wiekowa 25-29 lat, 

– w ostatnich trzech kohortach najwyŜszą płodnością odznaczała się grupa 20-24 lat. 

Obserwując wartości prawdopodobieństw stanowych, moŜna zauwaŜyć ogólny 
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wzrost wartości prawdopodobieństw stanowych dla pierwszych i drugich urodzeń oraz 

zmniejszanie się wartości prawdopodobieństw dla urodzeń dalszej kolejności. Z wyników 

estymacji dla kohorty najstarszej (1909-1918) moŜemy wnioskować, Ŝe kobieta w ciągu 

swojego wieku reprodukcyjnego urodziła przeciętnie 2,58 dziecka. Ok. 14,4% kobiet w 

tej kohorcie było bezdzietnych, 18,8% miało jedno dziecko, 24,4% miało dwoje dzieci, 

20,9% miało troje dzieci, pozostałe, tj. 21,5% kobiet miało czworo i więcej dzieci. 

Udział kobiet z sześciorgiem i więcej dzieci wśród sześciu wyróŜnionych kohort był 

najwyŜszy w kohorcie 1924-1928. Wyniki dla kohorty najmłodszej (1939-1943) przed-

stawiają się następująco: kobieta naleŜąca do tej kohorty w ciągu swojego wieku repro-

dukcyjnego (obserwacja została zakończona dla wieku 44 lat) przeciętnie urodziła śred-

nio 2,39 dziecka. Ok. 6,2% kobiet pozostawało bezdzietnymi, 19,7% kobiet miało jedno 

dziecko, 38,5% kobiet miało dwoje, 21,6% kobiet miało troje, 14,8% kobiet miało czworo 

i więcej dzieci. 

W tablicy 3.8 zawarta jest informacja dotycząca średniego wieku kobiety przy uro-

dzeniu pierwszego dziecka oraz przeciętny odstęp pomiędzy kolejnymi urodzeniami w 

poszczególnych latach. Przeciętny wiek przy urodzeniu pierwszego dziecka oscyluje 

pomiędzy 21 a 23 rokiem Ŝycia. Obserwacja wartości tej miary dla poszczególnych ko-

hort wskazuje, Ŝe jest tendencja do obniŜania się przeciętnego wieku, podobnie jak w 

przypadku wieku przy zawarciu małŜeństwa. Ten ostatni wniosek potwierdzają wyniki 

wcześniejszych prac (estymacja tablic trwania Ŝycia według stanu cywilnego) - E. Frąt-

czak (1991b). 

Odstęp czasu między pierwszym a drugim urodzeniem jest raczej stały, natomiast 

odstępy między następnymi urodzeniami podlegają zróŜnicowaniu. 

Rekapitulując, zmiany w karierach płodności kobiet polskich (dokładniej, w sześciu 

kohortach objętych badaniem) naleŜy uznać za ewolucyjne i ogólnie scharakteryzować 

następująco: 

– obniŜała się wartość ogólnego współczynnika dzietności, 

– obniŜał się odsetek kobiet bezdzietnych, ale jednocześnie obniŜały się wartości praw-

dopodobieństw urodzeń dzieci wyŜszej kolejności, co w konsekwencji musiało dopro-

wadzać do obniŜania się liczby rodzin wielodzietnych; 

– obniŜał się wiek przy urodzeniu pierwszego dziecka, 

– odstęp między urodzeniem pierwszego i drugiego dziecka był raczej stały, a zróŜnico-

waniu podlegały odstępy wyŜszej kolejności. 
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Tablica 3.7. Zbiorcze zestawienie wyników estymacji tablic płodności dla kohort obję-

tych badaniem (wartości średnie zdarzeń, współczynników, prawdopodo-

bieństwa stanowe) 

Średnie (i) Prawdopodobieństwa stanowe - numer kolejny dziecka 
Grupa 
wieku 
(lat) 

skumulo-
wana 
liczba 

zdarzeń 

współ-
czynnik 0 1 2 3 4 5 6+ 

   KOHORTA 1909–18 
15–19 
20–24 
25–29 
30–34 
35–39 
40–44 
45+ 

0,11 
0,71 
1,42 
2,00 
2,43 
2,57 
2,58 

2,28 
12,00 
14,17 
11,46 

8,60 
2,80 
0,34 

90,89 
56,61 
32,00 
23,41 
16,11 
14,67 
14,43 

7,56 
26,08 
26,08 
18,75 
20,31 
18,84 
18,82 

 1,55 
13,72 
27,36 
28,89 
24,64 
24,40 
24,40 

 0,00 
3,17 

10,32 
16,58 
19,49 
20,85 
20,86 

0,00 
0,42 
3,12 
7,39 
9,09 
9,49 
9,75 

0,00 
0,00 
0,97 
3,32 
6,00 
5,70 
5,70 

0,00 
0,00 
0,17 
1,66 
4,36 
6,05 
6,04 

   KOHORTA 1919–23 
15–19 
20–24 
25–29 
30–34 
35–39 
40–44 
45–49 

0,15 
0,69 
1,59 
2,23 
2,51 
2,59 
2,59 

 2,91 
10,89 
18,07 
12,65 

5,75 
1,49 
0,04 

88,87 
57,61 
24,27 
14,29 
12,06 
11,23 
11,23 

 8,79 
25,57 
30,03 
20,17 
17,87 
18,15 
18,15 

 2,34 
13,40 
27,33 
30,66 
27,44 
26,80 
26,80 

 0,00 
2,99 

13,42 
21,11 
22,80 
22,10 
22,10 

 0,00 
0,43 
3,93 
9,25 

11,98 
12,90 
12,90 

0,00 
0,00 
0,93 
3,43 
4,58 
4,94 
4,72 

0,00 
0,00 
0,11 
1,09 
3,27 
3,87 
4,09 

   KOHORTA 1924–28 
15–19 
20–24 
25–29 
30–34 
35–39 
40–44 
45–49 

0,11 
1,03 
2,03 
258 
2,76 
2,80 
2,80 

 2,27 
18,40 
19,90 
10,96 

3,62 
0,87 
0,05 

90,44 
40,60 
16,91 
10,56 

8,67 
8,48 
8,48 

 8,33 
32,73 
22,20 
15,04 
14,68 
14,24 
14,24 

 1,23 
20,70 
32,92 
31,70 
30,13 
30,34 
30,34 

 0,00 
5,14 

18,37 
23,44 
23,36 
22,54 
22,54 

 0,00 
0,83 
7,86 

12,30 
13,31 
14,38 
14,38 

0,00 
0,00 
1,31 
5,06 
6,34 
5,90 
5,75 

0,00 
0,00 
0,42 
1,90 
3,34 
4,11 
4,27 

   KOHORTA 1929–33 
15–19 
20–24 
25–29 
30–34 
35–39 
40–44 
45–49 

0,20 
1,11 
1,93 
2,34 
2,56 
2,63 
2,63 

 3,91 
18,26 
16,39 

8,29 
4,45 
1,21 
0,08 

85,60 
37,44 
18,69 
12,54 
10,21 

9,49 
9,49 

10,89 
33,25 
22,12 
17,11 
14,78 
14,49 
14,28 

 3,51 
22,08 
33,76 
33,00 
32,57 
32,77 
32,97 

 0,00 
6,20 

17,82 
24,36 
24,43 
24,10 
24,10 

 0,00 
0,92 
5,62 
8,11 

10,72 
10,77 
10,77 

0,00 
0,12 
1,46 
2,80 
3,99 
4,79 
4,79 

0,00 
0,00 
0,54 
2,08 
3,30 
3,58 
3,58 

   KOHORTA 1934–38 
15–19 
20–24 
25–29 
30–34 
35–39 
40–44 
45–49 

0,16 
1,09 
1,84 
2,25 
2,43 
2,48 
2,48 

 3,29 
18,46 
15,13 

8,02 
3,80 
0,87 
0,04 

88,25 
36,42 
14,99 

8,46 
6,39 
5,76 
5,76 

 8,58 
35,00 
28,03 
22,93 
19,94 
19,71 
19,49 

 3,17 
22,53 
35,30 
37,47 
38,16 
38,13 
38,34 

 0,00 
5,27 

15,88 
19,44 
20,46 
20,95 
20,95 

0,00 
0,77 
4,86 
7,47 
9,30 
9,15 
9,15 

0,00 
0,00 
0,78 
3,02 
3,65 
3,72 
3,72 

0,00 
0,00 
0,17 
1,22 
2,10 
2,59 
2,59 

   KOHORTA 1939–43 
15–19 
20–24 
25–29 
30–34 
35–39 
40–44 

0,16 
1,05 
1,78 
2,18 
2,37 
2,39 

 3,30 
17,80 
14,60 

7,98 
3,67 
0,48 

86,89 
35,29 
12,90 

7,93 
6,23 
6,23 

10,75 
38,54 
29,98 
21,91 
19,74 
19,74 

 2,36 
20,46 
39,39 
41,63 
39,00 
38,51 

 0,00 
4,94 

13,22 
18,36 
21,59 
21,60 

0,00 
0,67 
3,46 
6,77 
8,68 
8,94 

0,00 
0,09 
0,97 
2,01 
2,85 
2,46 

0,00 
0,00 
0,09 
1,39 
1,92 
2,51 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tablica 3.8. Zbiorcze zestawienie wyników estymacji tablic płodności dla kohort obję-

tych badaniem (średni wiek przy urodzeniu pierwszego dziecka, odstępy 

pomiędzy kolejnymi urodzeniami w latach) 

Numer kolejny dziecka Grupa wieku 
(lat) 1 2 3 4 5 

 KOHORTA 1909–18 
15–19 
20–24 
25–29 
30–34 
35–39 
40–44 
45–49 

17,37 
20,80 
22,13 
22,40 
22,72 
22,74 
22,75 

1,50 
2,34 
3,52 
4,29 
4,52 
4,71 
4,73 

0,00 
1,58 
2,68 
3,80 
4,59 
4,93 
4,97 

0,00 
0,96 
2,09 
3,12 
3,87 
4,11 
4,18 

0,00 
0,00 
1,57 
2,53 
3,51 
3,81 
3,81 

 KOHORTA 1919–23 
15–19 
20–24 
25–29 
30–34 
35–39 
40–44 
45–49 

17,34 
20,48 
22,26 
22,51 
22,51 
22,55 
22,55 

1,49 
2,48 
3,58 
4,35 
4,53 
4,55 
4,55 

0,00 
1,81 
2,84 
3,80 
4,39 
4,50 
4,50 

0,00 
1,06 
1,98 
3,07 
3,89 
4,27 
4,27 

0,00 
0,00 
1,50 
2,56 
3,46 
3,82 
3,80 

 KOHORTA 1924–28 
15–19 
20–24 
25–29 
30–34 
35–39 
40–44 
45–49 

17,39 
20,99 
21,77 
21,85 
21,90 
21,89 
21,89 

1,50 
2,18 
3,33 
3,81 
3,91 
3,95 
3,95 

0,00 
1,35 
2,60 
3,44 
3,74 
3,78 
3,78 

0,00 
0,84 
1,97 
2,99 
3,54 
3,83 
3,83 

0,00 
0,00 
1,48 
2,78 
3,58 
3,63 
3,62 

 KOHORTA 1929–33 
15–19 
20–24 
25–29 
30–34 
35–39 
40–44 
45–49 

17,31 
20,48 
21,12 
21,25 
21,29 
21,31 
21,31 

1,50 
2,37 
3,57 
4,00 
4,27 
4,34 
4,37 

0,00 
1,72 
2,88 
3,79 
4,28 
4,38 
4,38 

0,00 
1,02 
2,17 
3,01 
3,98 
4,27 
4,27 

0,00 
0,67 
1,64 
2,68 
3,52 
4,05 
4,05 

 KOHORTA 1934–38 
15–19 
20–24 
25–29 
30–34 
35–39 
40–44 
45–49 

17,31 
20,74 
21,52 
21,70 
21,75 
21,77 
21,77 

1,48 
2,24 
3,38 
3,97 
4,31 
4,39 
4,42 

0,00 
1,66 
2,89 
3,73 
4,24 
4,40 
4,40 

0,00 
0,99 
2,20 
3,31 
4,07 
4,19 
4,19 

0,00 
0,00 
1,72 
3,04 
3,67 
4,03 
4,03 

 KOHORTA 1939–43 
15–19 
20–24 
25–29 
30–34 
35–39 
40–44 

17,35 
20,73 
21,58 
21,70 
21,73 
21,73 

1,50 
2,33 
3,61 
4,29 
4,54 
4,54 

0,00 
1,57 
2,66 
3,73 
4,55 
4,63 

0,00 
0,95 
2,18 
3,34 
4,09 
4,26 

0,00 
0,63 
1,76 
2,82 
3,48 
3,60 

Źródło: opracowanie własne. 
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Na zakończenie warto nadmienić, Ŝe przedstawione syntetyczne omówienie wyni-

ków nie wyczerpuje bogactwa materiałów, jakie dostarczyły wyniki estymacji tablic płod-

ności opartych na procesie stanowym i elementarnym. Oddzielnym zagadnieniem ba-

dawczym, które nie zostało podjęte w pracy, a wymaga ono dalszych studiów i analiz, 

jest ocena jakości i uŜyteczności modelu jako narzędzia do analizy płodności i innych 

procesów stanowych (np. migracji) w warunkach polskich i w warunkach danych pocho-

dzących z badań retrospektywnych. Jak słusznie zauwaŜa w recenzji wydawniczej  

J. Paradysz, podstawą do studiów porównawczych mogą być wyniki badań dzietności 

kobiet zrealizowane przy NSP 1970, 1988, mikrospisie 1995, jak równieŜ istniejące wyni-

ki estymacji tablic płodności dla Polski. 

W literaturze polskiej zagadnienia konstrukcji tablic płodności i estymacji określo-

nych funkcji i parametrów tych tablic były wielokrotnie podnoszone i opisane m.inn. w 

pracach: L. Bolesławskiego (1974, 1975, 1993) , J. Paradysza (1985, 1990, 1992, 1995) 

i wielu innych autorów. Szczególnie bliskie koncepcji analizy reprodukcji jako procesu 

stanowego zamieszczonej w pracach C.L. Chianga i F. Willekensa są studia nad proce-

sem reprodukcji J. Paradysza, akcentujące analizę funkcji macierzyństwa i znaczenie dla 

studiów odstępów między kolejnymi urodzeniami. Dla podkreślenia znaczenia, jakie w 

analizie reprodukcji ludności posiadają odstępy między urodzeniami, autor wykorzystuje 

je jako miarę koniunktury demograficznej (J. Paradysz, 1995). 

 



Rozdział 4 

TEORIA I PRZYKŁADY ANALIZ KARIER RÓWNOLEGŁYCH 

4.1. PODSTAWY TEORETYCZNE BADANIA KARIER RÓWNOLEGŁY CH 

Definicje kariery i biografii zostały podane w rozdziałach pierwszym i drugim pracy. 

Przypomina się, Ŝe kariera (inaczej trajektoria) jest definiowana jako sekwencja zdarzeń 

określonego typu, biografia zaś jest składową wielu karier. Zdarzenia, które tworzą karie-

rę, np. edukacyjną, zawodową, migracyjną, rodzinną, mogą być opisywane poprzez 

zmiany w wartościach cechy podstawowej (np. cechą podstawową w badaniu kariery 

rodzinnej jest stan cywilny), poprzez częstość występowania, sekwencję, rozkład w cza-

sie itd. W badaniu zaleŜności pomiędzy zdarzeniami tworzącymi róŜne kariery D. Cour-

geau (D. Courgeau, 1985, s.141) wyróŜnił następujące sytuacje: 

− wystąpienie zdarzenia w jednej karierze moŜe zapobiec (lub wręcz uniemoŜliwić) 

pojawienia się innego zdarzenia - do takich zdarzeń moŜna zaliczyć zgon lub fakt mi-

gracji; 

− pojawienie się zdarzenia stwarza moŜliwość nowego zachowania i wystąpienia no-

wego zdarzenia (nowych zdarzeń) – dla przykładu, małŜeństwo stwarza moŜliwość 

małŜeńskiej prokreacji; 

− wystąpienie zdarzenia nie wpływa, tzn. nie zapobiega powstaniu nowego zdarzenia, 

ani nie przyspiesza jego powstania – dla przykładu, opuszczenie domu rodzinnego 

przez dziecko moŜe nie wpływać na decyzje dotyczące zmiany miejsca zamieszkania 

przez rodziców. 

Przedstawione sytuacje teoretyczne składają się na szersze zagadnienie, które 

moŜna określić jako opis, pomiar i modelowanie struktury zaleŜności, włączając zagad-

nienia interakcji pomiędzy karierami, dosłowniej, pomiędzy zdarzeniami składającymi się 

na kariery. W procesie badania karier równoległych, to jest takich karier, które realizują 

się w tym samym czasie, dotyczą określonych jednostek i mogą być karierami komple-

mentarnymi bądź konkurencyjnymi, w literaturze przedmiotu istnieje szereg wątków me-

todologicznych, włączających rozwiązania teoretyczne i przykłady analiz. KaŜdy z tych 

wątków w mniejszym lub szerszym zakresie włącza zagadnienie zaleŜności zdarzeń 

oraz pomiaru tej zaleŜności, bazując na uprzednich rozwaŜaniach teoretycznych. Wśród 

istniejących w literaturze dyskusji moŜna wyodrębnić dwa nurty badawcze:  

− pierwszy z nich to badanie karier równoległych z wykorzystaniem nieparametrycz-

nego modelu ryzyk konkurencyjnych – najczęściej stosowane podejście w pracach de-
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mograficznych, 

− drugi nurt to rozwaŜania teoretyczne oparte na teorii przyczynowości (causality the-

ory), właściwy dla filozofii, socjologii, powiązany z metodą rozszczepiania epizodów w 

modelowaniu semiparametrycznym. 

4.1.1. NIEPARAMETRYCZNY MODEL RYZYK KONKURENCYJNYCH  

Rodowodu teorii ryzyk konkurencyjnych naleŜy upatrywać w pracach związanych z 

badaniami nad umieralnością, w których analizowano przyczyny zgonów. Z czasem me-

tody stosowane w analizie procesu umieralności zostały przeniesione na inne procesy 

demograficzne, takie jak: płodność i migracje. Przez zdarzenia konkurencyjne rozumie-

my takie zdarzenia, które w tej samej przestrzeni czasowej mogą występować wzajem-

nie i w róŜnej kolejności, co oznacza ich występowanie w róŜnym czasie. Dla przykładu, 

jeśli badaniem objęto dwie kariery: migracyjną i płodności, w których zdarzeniami w 

pierwszej karierze są fakty kolejnych migracji, w drugiej - kolejne urodzenia, to kolejność 

ich występowania moŜe być róŜna. Oznacza to dla przykładu, Ŝe urodzenie 2. dziecka 

przez kobietę moŜe nastąpić po doświadczeniu 2. migracji lub przed 2. migracją. Jeśli 

urodzenie 2. dziecka miało miejsce przed 2. migracją, to urodzenie jest zdarzeniem 1. 

kolejności, zaś migracja zdarzeniem 2. kolejności. Natomiast w sytuacji, gdy 2. migracja 

wyprzedziła 2. urodzenie, migracja jest zdarzeniem pierwszej kolejności, a urodzenie 

zdarzeniem drugiej kolejności. W tym teoretycznym przykładzie sytuacją wyjściową jed-

nostki (jednostek) jest stan doświadczenia 1. migracji i 1. urodzenia.  

Teorią ryzyk konkurencyjnych zajmowało się wielu znanych naukowców: C.L. Chiang 

(1984), T. Hakulinen (1977), J.D. Kalbfleisch i R.L. Prentice (1980), R.C. Elandt-Johnson, 

N.L. Johnson (1980). W literaturze demograficznej model ryzyk konkurencyjnych w zasto-

sowaniu do badania karier równoległych jest przedstawionych w pracach: M. Bottai (1989), 

D. Courgeu (1985, 1995), D. Courgeau i E. Lelièvre (1988, 1992a, 1992b), J.M. Hoema 

(1975), J.M. Hoema i U. Funck-Jensen (1982), F.K.H. Klijzinga (1991). W literaturze pol-

skiej model ryzyk konkurencyjnych wraz z przeglądem teorii i przykładami zastosowań jest 

prezentowany w pracach: L. Bolesławskiego (1973, 1974, 1975), E. Frątczak, B. Paszek 

(1992, 1994, 1996), J. Jóźwiak (1996), J. Jóźwiak, B. Paszek (1991), B. Paszek (1982, 

1983, 1984, 1985, 1987, 1993). 

Większość analiz w pracach demograficznych oparto na wynikach badań retrospek-

tywnych i teorii oraz doświadczeniach przedstawionych w cytowanych publikacjach D. 

Courgeau i E. Lelièvre. W tej pracy prezentacja nieparametrycznego modelu ryzyk kon-

kurencyjnych bazuje głównie na pracach: D. Courgeau i E. Lelièvre (1992a, 1992b), E. 

Frątczak, B. Paszek (1992,1994,1996), J. Hoema i U. Funck-Jensen (1982), J.D. Kalbfle-

ischa i L.R. Prentice (1980). 

Nieparametryczna metoda analizy współzaleŜności zjawisk w karierach równole-

głych jest swoistą formą rozwinięcia analizy wzdłuŜnej w demografii o zróŜnicowanym 
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stopniu szczegółowości. ZaleŜność zdarzeń jest róŜnie definiowana w badaniach. Jedna 

z moŜliwych definicji zaleŜności obejmuje zaleŜność w sensie stochastycznym oraz za-

leŜność w sensie lokalnym. NiezaleŜność stochastyczna pomiędzy dwoma procesami 

(karierami) występuje wówczas, kiedy wystąpienie zdarzenia w jednej karierze jest cał-

kowicie niezaleŜne od zdarzeń z drugiej kariery i na odwrót. O stochastycznej zaleŜności 

procesów mówimy wówczas, gdy kiedy dwa procesy są zaleŜne wzajemnie. O lokalnej 

zaleŜności (local dependence) mówi się wówczas, kiedy jeden proces stochastyczny 

wpływa lokalnie na rozwój innego (innych) procesu (ów), podczas gdy odwrotna zaleŜ-

ność nie występuje. Jest to z reguły wpływ jednostronny. Przytoczone określenia pojęć, 

zaleŜności mają charakter bardzo ogólny i wymagają bardziej formalnego opisu, co zo-

stanie przedstawione poniŜej 

ZałóŜmy, Ŝe przedmiotem badania są dwie kariery: migracyjna i rodzinna jednostek, 

o czasie początkowym rozpoczynającym kariery wyznaczonym datą zawarcia związku 

małŜeńskiego. Interesują nas następujące zdarzenia: urodzenie 1. dziecka w karierze 

rodzinnej i doświadczenie 1. migracji w karierze migracyjnej. Dwa badane procesy (ka-

riery) opisujemy za pomocą zmiennych ciągłych: T1 i T2, gdzie T1 jest czasem oczekiwa-

nia na 1. w małŜeństwie migrację, odpowiednio T2 – jest czasem oczekiwania na 1. uro-

dzenie. Dwuwymiarowa zmienna losowa ciągła (T1, T2) stanowi podstawę do sformuło-

wania najprostszej postaci modelu dwuwymiarowego opartego na dwóch procesach sto-

chastycznych. Dwa zdarzenia, tj. 1. urodzenie i 1. migracja są zdarzeniami konkurencyj-

nymi, przedmiotem konkurencji jest czas ich wystąpienia. Analiza procesów obejmuje 

określoną przestrzeń stanów. MoŜliwa przestrzeń stanów to:  

stan 1. [0, 0] – jest to stan wyjściowy, który moŜna opisać jako: 0. liczba migracji i 0. 

liczba dzieci, 

stan 2. [0, 1] – 0. migracja, 1. urodzenie, oznacza to, Ŝe urodzenie wystąpiło przed 

migracją, 

stan 3. [1, 0] – 1. migracja, 0. liczba dzieci, oznacza to, Ŝe migracja wystąpiła przed 

urodzeniem, 

stan 4. [1, 1] – 1. migracja, 1. urodzenie, jest to stan przeznaczenia, inaczej osią-

gnięcia, który moŜe być stanem wyjściowym do badania 2. urodzenia i 2. migracji. 

Inna moŜliwa do przyjęcia przestrzeń stanów dla omawianych procesów uwzględ-

nia kolejność wystąpienia zdarzeń, które określa się jako: zdarzenie pierwszej lub zda-

rzenie drugiej kolejności. To z badanych zdarzeń (1.urodzenie lub 1.migracja) jest zda-

rzeniem pierwszej kolejności, dla którego czas wystąpienia od początku zdarzenia inicju-

jącego jest krótszy. MoŜliwą zatem przestrzeń tak zdefiniowanych stanów przedstawiono 

na rys. 4.1. 
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Rys.  4.1. Diagram przestrzeni stosów w modelu dwóch procesów (t>u) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: D. Courgeau, E. Lelièvre, 1992a: Event History Analysis in Demography. Clarendon 
Press, Oxford, s. 84, 88. 
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h01(t) – funkcja hazardu (ryzyka) dla pierwszego zdarzenia, jeśli drugie nie wystąpiło, 

h20(t)  – funkcja hazardu (ryzyka) dla drugiego zdarzenia, jeśli pierwsze nie wystąpiło, 

h12(t)  – funkcja hazardu (ryzyka) dla drugiego zdarzenia, jeśli pierwsze wystąpiło przed 

czasem u, 

h21(t)  – funkcja hazardu (ryzyka) dla pierwszego zdarzenia, jeśli drugie wystąpiło przed 

czasem u. 

Na podstawie zachodzących zaleŜności pomiędzy czterema funkcjami hazardu 

moŜna wnioskować o fakcie występowania zaleŜności zdarzeń, które według D. Courge-
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1. Dwustronna zaleŜność (reciprocal dependence) dwóch zdarzeń, jeśli 

)uTt(h)t(h)uTt(h)t(h =≠=≠ 1120222101 oraz . (4.5) 

2. ZaleŜność jednostronna, lokalna, jeśli 

)uTt(h)t(hlub)uTt(h)t(h =≠=≠ 1120222101 . (4.6) 

3. NiezaleŜność zdarzeń, jeśli 

)uTt(h)t(h)uTt(h)t(h ==== 1120222101 oraz . (4.7) 

Dla dwuwymiarowej zmiennej (T1, T2) oprócz funkcji ryzyka moŜna określić: 

− dwuwymiarową dystrybuantę i dystrybuanty brzegowe, 

− dwuwymiarową funkcję gęstości i funkcje brzegowe, 

− dwuwymiarową funkcję doŜycia i funkcje brzegowe. 

Wymienione funkcje zostały zdefiniowane oraz wykorzystane do badania zaleŜno-

ści zdarzeń dwóch karier w pracy E. Frątczak, B. Paszek (1996, s. 57 i nast.). Jeśli w 

wyniku badania zaleŜności dochodzi się do wniosku, Ŝe zaleŜność występuje, to kolej-

nym etapem badawczym jest próba opisu zaleŜności w postaci funkcyjnej oraz testowa-

nie tej zaleŜności. Przy nałoŜeniu pewnych warunków na zdefiniowanie zaleŜności funk-

cyjnej, dokładniej, zaleŜności liniowej (ibid. oraz E. Frątczak, B. Paszek, 1996, s. 59-61), 

moŜna zapisać, Ŝe zachodzi: 

T1 = a T2 lub T2 = 1/aT1 dla jednostek, które doświadczyły zdarzeń dwóch karier, lub 

T1 = aU1 lub T2 = bU2, gdzie U1 i U2 są czasami oczekiwania na zdarzenie dla tych jed-

nostek, które doświadczyły zdarzenia z jednej kariery. Stałe a i b są definiowane jako 

ilorazy odpowiednich funkcji hazardu, które mogą przyjmować wartość równą 1 lub róŜną 

od 1 (to jest >1 lub <1). W zaleŜności od przyjmowanych wartości oraz od postaci roz-

kładu statystyki definiowanej jako iloraz funkcji intensywności istnieje moŜliwość wnio-

skowania o skali zaleŜności między zdarzeniami z dwóch karier1.  

Schemat analizy dwóch procesów przedstawiony na rys. 4.1 moŜna rozszerzyć na 

przypadek analizy więcej niŜ jednego zdarzenia dla kaŜdej z karier, co graficznie prezen-

tuje rys. 4.2. Formalnie schemat naleŜy traktować jako opis dwóch procesów stanowych, 

gdzie w karierze migracji występuje l zdarzeń i w karierze rodzinnej odpowiednio k zda-

rzeń. Proces dwóch karier opisywany jest poprzez dwuwymiarową zmienną losową (Ti, 

Tj), gdzie i = 0, 1, 2,…, k, oznacza zaś kolejną liczbę urodzonych dzieci oraz j = 0, 1, 

2,…, l, oznacza odpowiednio kolejną liczbę doświadczonych migracji. Estymacja modelu 

wymaga oszacowania całego zestawu funkcji hazardu podanych na rys. 4.2, a następnie 

badania zaleŜności pomiędzy zdarzeniami poprzez badanie relacji pomiędzy określony- 

                                            
1 Stosowne dowody na rozkład statystyki oraz przykłady jej zastosowania we wnioskowaniu o zaleŜno-

ści zdarzeń zamieszcza cytowana praca E. Frątczak, B. Paszek (1996). 
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Rys. 4.2. Diagram przestrzeni stanów w modelu wielostanowym dwóch procesów (dwóch karier równoległych) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie pracy D. Courgeau, E. Lelièvre, 1992a: Event History Analysis in Demography. Clarendon Press, 
Oxford, s. 100. 
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mi funkcjami hazardu. Takie postępowanie wymaga przyjęcia szeregu upraszczających 

załoŜeń i hipotez oraz wykorzystanie do badania duŜej zbiorowości próbnej, gdzie kaŜda 

z jednostek doświadczyła odpowiedniej liczby zdarzeń z kaŜdej z karier. Małe próby lo-

sowe dają obciąŜone estymatory.  

Jednym z moŜliwych do zastosowania w analizie rozwiązań jest podzielenie całej 

wielowymiarowej przestrzeni stanów na podprzestrzenie (tzw. subepizody), które doty-

czyć mogą jednego (kolejnego) zdarzenia z kariery rodzinnej i jednego (kolejnego) zda-

rzenia z kariery migracyjnej, co w efekcie doprowadzi do wielokrotnego powtórzenia pro-

cedury opisanej dla schematu przedstawionego na rys. 4.1. 

Kolejnym przedmiotem analizy, na bardziej zaawansowanym poziomie jest 

uwzględnienie w badaniu następnego procesu, to jest dodanie do dwóch karier: rodzin-

nej i migracyjnej, kariery trzeciej. Przy załoŜeniu, Ŝe interesuje nas fakt wystąpienia tylko 

jednego zdarzenia w kaŜdej z karier, sytuację badanych, trzech równoległych procesów 

moŜna opisać za pomocą trójwymiarowej zmiennej losowej (T1, T2, T3), gdzie T1 jest 

czasem oczekiwania na 1. migrację, T2 jest czasem oczekiwania na 1. urodzenie, T3 jest 

czasem oczekiwania na podjęcie 1. pracy zawodowej. Dodanie trzeciego wymiaru po-

woduje przekształcenie przestrzeni dwuwymiarowej (por. rys. 4.1) w przestrzeń trzywy-

miarową przedstawioną na rys. 4.3, gdzie bada się konkurencyjność trzech zdarzeń  

(1. migracji, 1. urodzenia i 1. pracy zawodowej) określając kolejności ich wystąpienia (ja-

ko zdarzenia: pierwszej, drugiej i trzeciej kolejności). 

Kolejnym etapem badawczym w modelu nieparametrycznym moŜe być uogólnienie 

badania karier równoległych i składających się na nie zdarzeń na przestrzenie n-

wymiarowe. To powoduje, Ŝe procedury estymacyjne n-wymiarowego modelu ryzyk kon-

kurencyjnych stają się teoretycznie bardziej zaawansowane i wymagają przyjęcia szere-

gu upraszczających załoŜeń. Opis formalny modelu zawierają m.in. prace: J.D. Kalb-

fleisch, R.L. Prentice (1980), J. Jóźwiak, B. Paszek (1991), B. Paszek (1987, 1993). 

Praktyczna estymacja modelu ryzyk konkurencyjnych na przestrzeniach n-wymiarowych 

w zastosowaniu do badania karier równoległych w literaturze demograficznej jest dość 

rzadko spotykana. Najczęściej stosowaną metodą estymacji funkcji hazardu jest metoda 

największej wiarogodności. 

Pewnym rozwiązaniem umoŜliwiającym badanie zaleŜności zdarzeń w karierach 

równoległych jest przyjęcie załoŜenia, Ŝe zmienna losowa T nie jest zmienną ciągłą, ale 

jest zmienną przedziałami stałą (quasi-ciągłą). Najczęściej przedziałami czasu są lata 

kalendarzowe, dla których to podokresów szacuje się funkcje hazardu przedziałami sta-

łe. Metoda ta została zaadaptowana do analiz demograficznych ze statystyki aktuarialnej 

przez D.R. Coxa i D. Oakesa (1984), J.M. Hoema i U. Funck-Jensen (1982) i zastoso-

wana w analizach m.in. w pracach: M. Bottai (1989), D. Courgeau, E. Lelièvre (1988, 

1992a, 1992b), E. Frątczak, B. Paszek (1992, 1996). 
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Rys .  4.2 

Rys.  4.3. Diagram przestrzeni trójwymiarowej w modelu trzech procesów (hipotetyczne 

kariery: migracyjna, rodzinna, zawodowa) 

A. Diagram pojedynczych zdarzeń z trzech karier 

B. Diagram pojedynczych zdarzeń z trzech karier według kolejności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie pracy D. Courgeau, E. Lelièvre, 1992a: Event History 
Analysis in Demography. Clarendon Press, Oxford, s. 100-102. 
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Zakładając, Ŝe czasy procesów i zdarzenia zostały uporządkowane w postaci rocz-

nych (12 miesięcznych) odcinków czasu oraz, Ŝe przyjmie się stosowne oznaczenia: 

Ni(t), gdzie i = 0, 1, 2,.... – oznacza liczbę jednostek w stanie i na początku badane-

go roku t, 

nij(t), gdzie j = 1,2,.... – oznacza liczbę zdarzeń typu j, które miały miejsce w bada-

nej zbiorowości będącej w stanie i w ciągu całego roku kalendarzowego t,  

oraz przyjmie się dodatkowe załoŜenie, Ŝe zachowania badanych jednostek są tylko 

funkcją ich wieku, a nie zaleŜą od czasu, w którym poprzednie zdarzenie miało miejsce, 

wówczas estymatory dla funkcji hazardu (przedziałami stałe) są postaci (por. D.R. Cox, 

D. Oaxes, 1984, s. 53-56, D. Courgeau, E. Lelièvre, 1992a, s. 90, 1992b, s. 123-124). 
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Po estymacji rocznych funkcji hazardu moŜna sprawdzić niezaleŜność zdarzeń we-

dług formuły podanej wzorem 4.7. Jeśli stwierdzony jest fakt występowania zaleŜności, 

wówczas przystępuje się do weryfikacji hipotez o tzw. lokalnej zaleŜności, wykorzystując 

do tego statystykę U dla pojedynczych rocznych odcinków czasu lub dla skumulowanych 

rocznych odcinków czasu obejmujących cały badany okres. 

Statystyki U określamy następująco: 

− dla rocznych odcinków czasu 
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Obie podane statystyki U mają asymptotyczne rozkłady normalne ze średnią 0 i wa-

riancją równą 1, N(0;1). Dowód na powyŜsze własności statystyk zamieszczono w pracy 

J.M. Hoema i U. Funck-Jensen (1982, s. 206-208). Analizę zdarzeń z wykorzystaniem 

metody aktuarialnej (czyli metody standaryzacji) wraz z pełnym rachunkiem weryfikowa-

nych hipotez i wnioskowania na przykładzie polskiego badania retrospektywnego, 1988 

zamieszczono w pracy E. Frątczak, B. Paszek, 1996. W tejŜe pracy zamieszczono rów-

nieŜ wyniki modelu zaleŜnych ryzyk konkurencyjnych w badaniu zaleŜności zdarzeń z 

karier równoległych: migracyjnej i rodzinnej.  

Badanymi karierami były: kariera migracyjna i kariera rodzinna. Początek okresu 

badania wyznaczała data zawarcia związku małŜeńskiego, jednostką badania była ko-

bieta, osią czasu – czas trwania małŜeństwa. Kryterium wyboru stanowiło dla kariery ro-

dzinnej urodzenie przynajmniej 1 dziecka; dla kariery migracyjnej doświadczenie przy-

najmniej 1 migracji faktycznej (a nie tylko formalnej) trwającej 6 miesięcy i dłuŜej. Okre-

sem obserwacji w modelu ryzyk konkurencyjnych był okres 10 lat trwania małŜeństwa, w 

metodzie aktuarialnej – odpowiednio 18 lat. 

Uzyskane syntetyczne wyniki analizy z zastosowaniem modelu ryzyk konkurencyj-

nych były następujące (ibid., s. 70 i nast.): 

1. Intensywność urodzeń jako wydarzeń pierwszej kolejności była wyŜsza w ciągu 

pierwszych lat trwania związku małŜeńskiego dla kobiet, które doświadczyły obu ka-

rier, tj. rodzinnej i migracyjnej, w porównaniu z intensywnością pierwszych urodzeń u 

kobiet, które doświadczyły tylko kariery rodzinnej.  

2. Intensywność migracji jako wydarzeń pierwszej kolejności była wyŜsza w pierw-

szych latach trwania związku małŜeńskiego w przypadku kobiet, które doświadczyły 

dwóch karier w porównaniu z intensywnością pierwszych migracji, jeśli chodzi o kobie-

ty doświadczające tylko kariery migracyjnej. 

3. Wartość współczynnika liniowej zaleŜności między czasami oczekiwania niŜsza 

od 1 dowodziła wzajemnego przyspieszającego wpływu współwystępujących zdarzeń 

w początkowych latach trwania małŜeństwa. 

4. W pierwszych latach trwania związku małŜeńskiego czas oczekiwania na wystą-

pienie pierwszej migracji i pierwszego urodzenia był krótszy w przypadku kobiet, które 

realizowały obie kariery niŜ tych, które realizowały tylko jedną karierę migracyjną lub 

karierę rodzicielską. W dalszych latach trwania związku małŜeńskiego sytuacja była 

odwrotna, tzn. wydłuŜał się czas oczekiwania na wystąpienie tych zdarzeń w grupie 

kobiet, które realizowały kariery: rodzinną i migracyjną. 

5. Dla wydarzeń pierwszej kolejności intensywność migracji była większa tylko w 

ciągu pierwszych lat trwania małŜeństwa niŜ intensywność urodzeń wśród kobiet do-

świadczających dwóch karier: rodzinnej i migracyjnej. 

6. Dla wydarzeń drugiej kolejności intensywność urodzeń zaistniałych po migracji 

była większa niŜ intensywność migracji następujących po urodzeniach w ciągu pierw-

szych lat trwania małŜeństwa w przypadku kobiet realizujących dwie kariery. 
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7. Czas oczekiwania przy pierwszej migracji przed urodzeniem dziecka był krótszy w 

ciągu pierwszych lat trwania związku małŜeńskiego niŜ czas oczekiwania na urodze-

nie przed migracją.  

8. Jeśli chodzi o wydarzenia drugiej kolejności, to czas oczekiwania na urodzenie po 

migracji był krótszy od czasu oczekiwania na migrację po urodzeniu w pierwszych la-

tach trwania małŜeństwa. 

Uzyskane wnioski z analizy z wykorzystaniem metody standaryzacji i procedur ra-

chunku weryfikacji hipotez były w zasadzie zgodne w ocenie zaleŜności karier analizo-

wanych za pomocą modelu ryzyk konkurencyjnych. 

Przeprowadzona analiza z wykorzystaniem dwóch metod wykazała występowanie 

lokalnej zaleŜności zdarzeń oraz konieczność rozróŜnienia typu zaleŜności przy wyraź-

nym rozgraniczeniu zaleŜności w krótkim i długim okresie.  

Bardziej szczegółowy opis doświadczeń, wyników i wniosków prac polskich w mo-

delowaniu karier równoległych na przykładzie dwóch karier: kariery rodzinnej (płodności) 

i migracyjnej, z wykorzystaniem nieparametrycznego modelu ryzyk konkurencyjnych i 

metody aktuarialnej jest przedstawiony w cytowanych uprzednio pracach E. Frątczak  

i B. Paszek (1992, 1994, 1996 oraz E. Frątczak, 1996c). Ponadto, co warto podkreślić, 

otrzymane wyniki analiz są porównywalne z wnioskami i wynikami prac badaczy francu-

skich i włoskich: D. Courgeau, E. Lelièvre i M. Bottai. 

4.1.2. TEORIA PRZYCZYNOWOŚCI 

Teoria przyczyn (causality theory) i mechanizm przyczynowości (causality mecha-

nism) wywodzą się m.in. z teorii socjologicznych, głównie z teorii procesu substantywne-

go określonego przez J.S. Colemana (1981, 1994). RównieŜ w pracach filozoficznych 

teoria decyzji opartych na mechanizmie przyczyn (causal decision theory) zajmuje zna-

czące miejsce. Teorię tę zastosowano w filozofii do opisania i wyjaśnienia, Ŝe rzeczywi-

ste lub średnie probabilistyczne znaczenie jednego czynnika lub zdarzenia dla innego 

nie musi zderzać się z niezamierzoną przyczyną pierwszego czynnika lub zdarzenia dla 

innych – jest to fakt od dawna opisany przez tzw. problem Necomba (por. E. Eells, 1996, 

s. IX). Teoria decyzji opartych na mechanizmie przyczyn obejmuje idee i techniki dość 

podobne do idei i technik stosowanych w wyjaśnianiu i zrozumieniu relacji pomiędzy 

istotnością w sensie prawdopodobieństwa i w sensie przyczyny w probabilistycznej teorii 

przyczynowości (theory of probabilistic causality). Ma ona zastosowanie w odniesieniu 

do innych filozoficznych problemów, takich jak istota naukowych wyjaśnień i natura praw 

probabilistycznych w róŜnych dyscyplinach nauki, jak równieŜ w wyjaśnianiu charakteru 

racjonalnych decyzji. To z kolei wskazuje na jej związek z teorią racjonalnego wyboru 

(rational choice theory). W trwających od ponad 30 lat pracach nad tym zagadnieniem w 
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literaturze filozoficznej (ibid.) rozróŜnia się dwie koncepcje2:  

− probabilistyczna przyczynowość typu „poziom” (type-level probabilistic causation), 

oraz 

− probabilistyczna przyczynowość typu „symbol” (token-level probabilistic causation). 

Według pierwszej koncepcji podstawowym załoŜeniem jest, Ŝe przyczyny powodują 

prawdopodobieństwo skutków (efektów) wywołanych owymi przyczynami. Jednak ta 

koncepcja według E. Eells wymagała szeregu modyfikacji. Istotą tych modyfikacji była 

moŜliwość włączenia pozornych korelacji i przyczynowej interakcji oraz konieczność 

wbudowania do teorii wymogu, Ŝe przyczyny w czasie poprzedzają skutki (efekty). Takie 

rozstrzygnięcie doprowadziło do innej interpretacji i rozumowania prawdopodobieństwa 

zmiany ze statycznej na dynamiczną, co stanowi istotny klucz dla rozróŜnienia dwóch 

wymienionych koncepcji. 

Według drugiej koncepcji (ibid., s. 279) naleŜy śledzić (oceniać), jak prawdopodo-

bieństwo późniejszego wydarzenia istotnie rozwija się wokół czasu wcześniejszego zda-

rzenia oraz pomiędzy czasami wcześniejszych i późniejszych wydarzeń. Zatem do anali-

zy zdarzeń, przyczyn i prawdopodobieństwa włączony jest element dynamiki w postaci 

oceny zmian w czasie. Większość prac filozoficznych w odniesieniu do teorii mechani-

zmu przyczyn nie podejmuje zaawansowanych prac związanych z empiryczną weryfika-

cją teorii opartych na badaniach statystycznych.  

G. Wunsch (1988) w swojej pracy teoretycznej “Causal Theory and Causal Mode-

ling” zamieszcza przegląd teorii powiązanych, czy teŜ uwzględniających mechanizm 

przyczynowości, oraz próbuje dać odpowiedź na pytanie, jak teorie przyczyn (przyczy-

nowości) odnoszą się lub teŜ są powiązane z modelowaniem przyczyn (causal mode-

ling). Przedstawione w pracy podejście do teorii i modelowania jest głównej mierze po-

dejściem deterministycznym, mniej zaś probabilistycznym. Za istotne zagadnienia uwaŜa 

kierunek oddziaływania, czy teŜ przepływu przyczyn oraz to, Ŝe przyczyny nie działają 

pojedynczo. Większość przyczyn stanowi określone elementy w łańcuchu przyczyn, któ-

re mogą zawierać efekty zwrotne. Oddzielnym zagadnieniem jest badanie koniunkcji i 

dyskoniunkcji przyczyn. Pojedyncze przyczyny, kiedy są powiązane między sobą, mogą 

na siebie wzajemnie oddziaływać. Jeśli w połączeniu działają jako pojedyncze przyczy-

ny, to skutek takiego wpływu jest inny od skutku, kiedy kaŜda z przyczyn działa oddziel-

nie3. Innym zagadnieniem badawczym jest interakcja przyczyn i określanie jej efektów 

                                            
2 Zamiast określenia „type-level” Autor w cytowanej publikacji uŜywa zamiennie określeń: „property-

level” lub „population-level”. Zaproponowana nazwa polska dla określania przyczynowości typu „poziom” i 
typu „symbol” nie jest dosłownym tłumaczeniem nazw angielskich tych dwóch koncepcji, ale odpowiada 
znaczeniu stosowania tych definicji w pracy E. Eells, 1996. Przy drugiej koncepcji Autor określa zmiany 
prawdopodobieństwa w czasie jako „trajektorię prawdopodobieństwa”. 

3 Autor za literaturą przedmiotu przytacza bardzo interesujący przykład pojedynczego i połączonego 
działania dwóch trucizn: zasadowej i kwasowej. KaŜda z nich spoŜyta osobno moŜe spowodować śmierć, 
ale spoŜycie dwóch jednocześnie nie ma Ŝadnego skutku, poniewaŜ neutralizują się wzajemnie  
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(skutków). Czasami dzieje się tak, Ŝe kaŜda przyczyna moŜe działać oddzielnie, ale ich 

połączony efekt odpowiada dodatkowej przyczynie. To doprowadza Autora do typologii 

przyczyn, w której wyróŜnia (ibid., s. 58): 

− pojedynczą przyczynę (sole cause); 

− łańcuch przyczyn bez oraz z efektem(ami) sprzęŜenia zwrotnego (casual chain 

without and with feedback); 

− niepołączoną wielość przyczyn - dodatkowe przyczyny (disjunctive plurality - sup-

plementary causes); 

− połączona wielość przyczyn w warunkach INUS oraz w interakcji (conjunctive plura-

lity – INUS condition – interaction); 

− niepołączoną wielość przyczyn z i bez interakcji (disjunction of conjunctive plurali-

ties with or without interaction).  

Przyjęcie właściwego załoŜenia dotyczącego typologii przyczyn i mechanizmów ich 

występowania jest fundamentalną sprawą dla wyjaśnienia badanego zjawiska (procesu) i 

jego modelowania. Teoria przyczyn musi dodatkowo dołączyć zagadnienie właściwego 

pomiaru przyczyn. Modelowanie statystyczne, jeśli ma być uŜyteczne w modelowaniu 

przyczyn, powinno być oparte na teorii przyczyn, typologii przyczyn i właściwych dla nich 

miarach. 

W przytoczonych pracach, które moŜna uznać za typowe dla rozwaŜań nad teorią 

przyczyn, brakuje w przewaŜającym zakresie prób modelowania wraz z testowaniem 

skali mechanizmu przyczynowości. Powstaje zatem pytanie, jak teorie przyczyn i me-

chanizm działania przyczynowości moŜna włączyć, czy teŜ wykorzystać do badania i 

modelowania karier równoległych? śeby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw naleŜy 

zdefiniować pojęcie procesów równoległych i współzaleŜnych w takim zakresie, w jakim 

ono funkcjonuje w publikacjach z dziedziny socjologii matematycznej, a następnie okre-

ślić powiązanie pomiędzy wnioskowaniem o przyczynach oraz modelowaniem staty-

stycznym. Podstawowymi pracami z tej dziedziny są publikacje: N.B. Tuma i M.T. Han-

nan (1984), J.D. Kalbfleischa, R.L. Prentice (1980), H.P. Blossfelda, A. Hamerle, U. Ma-

yera (1989), H.P. Blossfelda, J. Huinika (1991), H.P. Blossfelda, G. Rohwera (1995).  

Zanim zostanie omówiona i przytoczona definicja procesów równoległych i współ-

zaleŜnych, naleŜy nawiązać do waŜnego zagadnienia rodzaju zmiennych i połączenia ich 

z mechanizmem przyczyn. W klasyfikacji zmiennych (patrz 2. rozdział pracy) wyróŜniono 

zmienne stałe i zaleŜne od czasu. W badaniu przyczynowości tylko zmienne zaleŜne od 

czasu mogą być wykorzystywane do ewidencji i pomiaru mechanizmu działania przy-

czyn. Dla zmiennych niezaleŜnych od czasu w badaniach wzdłuŜnych mechanizm przy-

czyn nie moŜe być ewidencjonowany. 

Jeśli załoŜymy w najprostszym wydaniu, Ŝe mechanizm działania przyczyny jest 

następujący (por. H.P. Blossfeld, G. Rohwer, 1995, s. 23 i nast.): 

                                                                                                                                              
(G. Wunsch, 1988, s.57).  
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∆ Xt → ∆ Yt’ ,  

co oznacza, Ŝe zmiana w zmiennej Xt o czasie t jest przyczyną zmiany zmiennej Yt’ o 

czasie późniejszym od t, to jest t’. Z podanego zapisu nie wynika, czy teŜ nie upowaŜnia 

on do wnioskowania, Ŝe Xt jest jedyną przyczyną, która moŜe wpływać na Yt’. Z reguły 

mówi się o pewnych warunkach wpływu dla podkreślenia, Ŝe nie jedna przyczyna, ale 

kilka moŜe powodować zmiany w Y. Jest teŜ istotne, Ŝe efekt wpływu zmiennej X jest 

zawsze mierzony względnie, to znaczy w odniesieniu do innych przyczyn. Sposób po-

miaru wpływu zaleŜy od typologii przyczyn, której przykład juŜ podano. 

Dla zapisu zmian, które występują w oznaczonym czasie, przyjmuje się, Ŝe ∆Xt 

oznacza zmiany zmiennej zaleŜnej od czasu Xt, natomiast ∆Yt oznacza zmiany w zmien-

nej stanowej o czasie t. To wskazuje na dość istotne rozstrzygnięcie w analizach przy-

czynowości, Ŝe zmiany jednej lub wielu zmiennych są podawane jako zmiany względne. 

Kolejnym waŜnym załoŜeniem jest przyjęcie określonej kolejności występowania przy-

czyny i i efektu (skutku). Przyczyna poprzedza (występuje w czasie wcześniejszym) wy-

stąpienie efektu, co oznacza, Ŝe t < t’. Tak więc przyczyna i jej skutek (efekt) nie mogą 

wystąpić w tym samym czasie. Zmiany w zmiennej Y względem czasu mogą mieć róŜne 

formy (kształty), co przedstawiono na rys. 2.10 w rozdziale drugim pracy. Oznacza to, Ŝe 

relacje przyczynowe pomiędzy zmiennymi ulegają zmianom w czasie, co świadczy o po-

dejściu dynamicznym w ocenie efektu przyczynowości. 

W nawiązaniu do przyjętych oznaczeń dla zmian w zmiennych X i Y, postać pod-

stawowej relacji w badaniu przyczyn jest następująca: 

∆Xt → ∆ Pr (∆Yt’), dla t < t’. 

Podany zapis moŜna interpretować następująco: zmiany w zmiennej zaleŜnej od 

czasu Xt zmienią prawdopodobieństwo, Ŝe zmienna zaleŜna (zmienna stanowa) Yt’ do-

świadczy zmiany w przyszłości dla t’ > t. W rozwaŜaniach i pracach socjologicznych 

podana interpretacja jest czymś więcej niŜ tradycyjna deterministyczna zmiana wartości 

prawdopodobieństwa. Ta interpretacja jest rozumiana w szerszym zakresie jako skutek 

(efekt) przyczyny wyraŜony za pomocą prawdopodobieństwa. Tak więc prawdopodo-

bieństwo nie jest tylko wynikiem technicznej kalkulacji, ale jest pewnym nośnikiem teorii4. 

Graficznie efekt przyczynowości na dwóch zmiennych moŜna w sposób uproszczony 

przedstawić następująco (rys. 4.4). 

                                            
4 W socjologii takie prawdopodobieństwo określa się (H.P. Blossfeld, G. Rohwer, 1995, s. 25) jako “it is 

the propensity of social agents to change their behavior” (co w dosłownym tłumaczeniu oznacza, Ŝe jest to 
skłonność społecznych agentów (aktorów) do zmiany ich zachowań). 
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Rys.  4.4. Schemat planu obserwacji w badaniu efektu przyczyny dla dwóch zmiennych: 

X i Y 

Źródło: opracowanie własne na podstawie pracy: H.P. Blossfeld, G. Rohwer, (1995). 

Kiedy zmienna Xt zmienia swoje wartości z Xt1 = x1 do Xt2 = x2 , a następnie z  

Xt2 = x2 do Xt3 = x3, nie obserwuje się efektu Ŝadnej zmiany w zmiennej Yt. Zmiana w war-

tości Yt z poziomu Yt3 = y1 do Yt4 = y2 dokonuje się nagle (natychmiastowo) i efekt tej 

zmiany pozostaje stały w czasie. Jest to w wielkim uproszczeniu ilustracja prezentująca 

skutki działania przyczyny (tzw. causality effect). Chcąc obserwować ten efekt musimy 

obserwować zmiany zmiennych X i Y w odpowiednio długim okresie, co najmniej w kilku 

punktach czasowych. 

Powracamy ponownie do tego, co zostało zapowiedziane wcześniej, a mianowicie 

definicji procesów współzaleŜnych i równoległych, w której to definicji zmienne zaleŜne 

od czasu odgrywają zasadniczą rolę. W badaniach nad procesami (karierami) równole-

głymi przyjmuje się, Ŝe zmienne zaleŜne od czasu stanowią próbę z obserwacji proce-

sów równoległych5. KaŜdy proces jest opisany za pomocą dwóch zmiennych: Xt – 

zmienna zaleŜna od czasu oraz zmienna Yt –zmienna dyskretna, która rejestruje liczbę 

stanów. Procesy moŜna badać na róŜnym poziomie. Według H.P. Blossfelda i G. Roh-

wera (1995, s. 121) moŜliwe są następujące procesy na poziomie mikro i makro: 

                                            
5 Pojęcie próby wg N.B. Tumy i B. Hannana (1984) oraz H.P. Blossfelda, A. Hamerle, K.U. Meyera 

(1989) definjuje się jako historię stanów i momentów ich zmian. 

Yt

Xt

x1

x3

y1

y2

t1 t2 t3 t

t

t4

x2
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1. Na poziomie jednostki (np. wpływ kariery członka rodziny na funkcjonowanie ro-

dziny). 

2. Na poziomie kilku jednostek pozostających ze sobą w interakcji (np. wpływ kariery 

męŜa na uczestnictwo Ŝony na rynku pracy). 

3. Na średnio zaawansowanym poziomie (np. wpływ postępu organizacyjnego na 

postępy w karierach zawodowych, albo jak zmiana struktury gospodarstwa domowego 

determinuje uczestnictwo kobiet w rynku pracy). 

4. Na poziomie makro (np. wpływ zmian w cyklu biznesowym na proces formowania 

rodzin oraz kariery zawodowej). 

5. MoŜe wystąpić dowolna kombinacja procesów 1-4. Na przykład w badaniach nad 

cyklem Ŝycia jednostki (jednostek) wpływ wieku i kohorty jako zmiennych zaleŜnych 

od czasu moŜe być włączony do analizy na róŜnych etapach równocześnie (przykłady 

takich analiz zamieszczono w pracach: H.P. Blossfelda, 1986, K.U. Mayera i J. Hu-

inink, 1993). Taka analiza jest kombinacją procesów na poziomie jednostki (cyklu Ŝy-

cia jednostki) z dwoma rodzajami procesów na poziomie makro: a) zróŜnicowaniem 

warunków strukturalnych w sukcesywnych kohortach (urodzeniowych, małŜeńskich 

itp.) oraz b) zmianami warunków historycznych wpływających na wszystkie kohorty w 

ten sam sposób. 

Ponadto w badaniu procesów na róŜnych poziomach w wielu publikacjach zwraca 

się uwagę na zagadnienie odwróconego związku przyczynowo-skutkowego (reverse 

causation). Odwrócony związek przyczynowo-skutkowy odnosi się do bezpośredniego 

lub pośredniego wpływu procesu zaleŜnego na zmienną czasową. Zjawisko to jest po-

strzegane jako istotny problem badawczy, którego analiza pozwoliła na określenie 

zmiennych, które takiemu związkowi nie podlegają (szerzej na ten temat w pracach auto-

rów: J.D. Kalbfleischa, R.L. Prentice (1980), N.B. Tumy, M.T. Hanana (1984), H.P. 

Blossfelda, A. Hamerle, K.U. Mayera (1989), K. Yamaguhi (1991), D. Courgeau, E. Le-

lièvre (1992a), H.P. Blossfelda, G. Rohwera (1995)). 

W badaniu procesów współzaleŜnych, które są procesami dynamicznymi,  

H.P. Blossfeld i G. Rohwer (1995, s. 123-129) rozróŜniają dwa główne podejścia: podej-

ście systemowe oraz przyczynowo-skutkowe. 

Podejście systemowe w analizie procesów współzaleŜnych definiuje zmianę w sys-

temie procesów współzaleŜnych jako nową zmienną zaleŜną. Zatem zamiast analizować 

jeden ze współzaleŜnych procesów pod względem jego zaleŜności od odpowiadających 

mu innych procesów, modelowanie koncentruje się na systemie zmiennych określają-

cych stany. Innymi słowy, współzaleŜność między róŜnymi procesami jest uwzględniana 

w sposób ukryty. 

ZałóŜmy, Ŝe zajmujemy się J jakościowymi zmiennymi (procesami) czasowymi:  
J

t
B

t
A

t YYY ...,,, . Nowa zmienna (proces) czasowa Yt, reprezentująca system tych J zmien-

nych, jest zatem zdefiniowana przez połączenie kaŜdego dyskretnego stanu )Y,...,Y( J
t

A
t  z 

określonym dyskretnym stanem Yt. Jak wykazują w swojej pracy N.B. Tuma i M.T. Hannan 
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(1984), tak długo, jak zmiana w systemie zaleŜy tylko od róŜnych stanów J jakościowych 

zmiennych i od egzogenicznych zmiennych, ten model jest identyczny z modelowaniem 

zmiany w przypadku pojedynczej zmiennej jakościowej. A więc ideą takiego podejścia jest 

po prostu zdefiniowanie nowej „połączonej” przestrzeni stanów opartej na róŜnych prze-

strzeniach stanów badanych procesów, a następnie takie postępowanie analityczne, jak w 

przypadku pojedynczego procesu zaleŜnego. 

Przykładowo załóŜmy, Ŝe dysponujemy obserwacją o epizodach z dwóch współza-

leŜnych procesów opisujących aktywność zawodową i stan zdrowia reprezentowanych 

przez dwie dychotomiczne zmienne YA i YB, gdzie: 

YA przybiera wartość: 1 – aktywny zawodowo, 2 – bierny zawodowo, 

YB przybiera wartość: 1 – zdrowy, 2 – chory.  

Nowa zmienna Yt ma K = 4 róŜne stany, które określić moŜna następująco: 

0=(1,1) (aktywny zawodowo, zdrowy), 

1=(1,2) (aktywny zawodowo, chory), 

2=(2,1) (bierny zawodowo, zdrowy), 

3=(2,2) (bierny zawodowo, chory), 

Graficzne połączenie stanów zmiennych YA i YB w nową zmienną Yt przedstawiono 

na rys. 4.5. Rozwój zmiennej Yt to model procesu Markowa6. Mając do dyspozycji K róŜ-

nych stanów, moŜliwe jest K(K-1) przejść. Jednak jeśli wyłączymy z rozwaŜań moŜliwość 

równoczesnych zmian w dwóch lub więcej procesach, to liczba moŜliwych przejść jest 

pomniejszona o liczbę równoczesnych przejść. W tego typu analizach równoczesne przej-

ścia pomiędzy stanami są niemoŜliwe, to znaczy takie przejścia, które realizują się w tym 

samym czasie7. W modelowaniu procesów równoczesnych D. Courgeau i E. Lelièvre 

zwrócili uwagę na zagadnienie tzw. fuzzy time, co w dosłownym tłumaczeniu moŜe ozna-

czać czas rozmyty, lub czas zamazany. Pojęcie to wiąŜe się głównie z czasem, jaki upły-

nął od powzięcia decyzji do zachowania. Badaniem jest objęty konkretny stan lub zmiana 

stanu i stanowi to wynik określonej decyzji. KaŜdą decyzję poprzedza określone zachowa-

nie. W badaniu zaleŜności pomiędzy 1. urodzeniem a 1. migracją dość często migracja 

wyprzedzała w czasie urodzenie, co pozwala wnioskować, Ŝe kiedy kobieta była w ciąŜy, a 

ciąŜą pojawiła się przed migracją, to fakt bycia w ciąŜy mógł przyspieszać, czyli powięk-

szać ryzyko migracji. Ale taka sytuacja nie zmienia kolejności faktów, inaczej zdarzeń, któ-

re miały miejsce. Zatem, wracając do naszego przykładu, dla dwóch dychotomicznych 

zmiennych osiem współczynników przejścia opisuje całkowicie nowy połączony proces. 

                                            
6 Definicje procesu Markowa i procesu semi-Markowa na uŜytek modelowania w analizie historii zda-

rzeń podane są m.in. w pracy: N.B. Tuma, M.T. Hannan, 1994, s. 91–113. 
7 W tego typu modelowaniu jest zasadą, Ŝe jeśli proces objęty badaniem oparto na zmiennej ciągłej T, 

to prawdopodobieństwo równoczesnej zmiany stanów wynosi 0. 
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Rys.  4.5. Przykład hipotetyczny połączenia ścieŜek dwóch procesów YA i YB w nowy pro-

ces opisany zmienną Yt 

Źródło: opracowanie własne na podstawie pracy: H.P. Blossfeld, G. Rohwer, (1995). 

Na wykresie 4.6 przedstawiono wszystkie moŜliwe funkcje hazardu (współczynniki 

przejścia pomiędzy stanami). Nie zawsze szacowanie wszystkich współczynników jest 

moŜliwe. Jeśli do rozwaŜanego modelu przedstawionego na tymŜe wykresie przyjmie się 

załoŜenie “hipotetyczne”, Ŝe transmisje pomiędzy stanami mogą być nieodwracalne, tzn. 

jednokierunkowe, w których to samo zdarzenie nie moŜe się powtórzyć (tak jest w przy-

padku badania procesów stanowych), wówczas zamiast ośmiu funkcji hazardu jest tylko 

cztery, co przedstawiono na rysunku 4.6.B. Dysponując czterema funkcjami hazardu, 

wskaźnikami przejść moŜna zapisać system zaleŜności pomiędzy dwoma procesami 

równoległymi, formułując warunki równości wskaźników, które oznaczają niezaleŜność 

procesów. 
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Rys.  4.6. Schemat moŜliwych przejść (transformacji) w procesie opisanym zmienną Yt 

(zawierającej informacje o stanie aktywności zawodowej i stanie zdrowia) 

A. Wszystkie moŜliwe przejścia 

B. Przejścia w jednym kierunku 

Źródło: opracowanie własne. 

Warunki nierówności w jedną stronę oznaczają zaleŜność jednostronną, lokalną 

(jeden z procesów jest egzogeniczny, drugi endogeniczny), a warunek obustronnej nie-

równości oznacza zaleŜność procesów (oba procesy są endogeniczne i wpływają na 
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siebie). Jest to znane w literaturze testowanie zaleŜności dwóch procesów równoległych 

wprowadzone przez D. Courgeau i E. Lelièvre i przedstawione dokładnie przy omawianiu 

modelu zaleŜnych ryzyk konkurencyjnych.  

KaŜdy z tych współczynników (początkowych i docelowych) moŜe być szacowany z 

uŜyciem modelu bez zmiennych lub z uwzględnieniem jego zaleŜności od zmiennych 

egzogenicznych. 

Zdaniem badaczy niemieckich podejście systemowe, stosowane w analizie historii 

zdarzeń, które moŜna nazwać szkołą francuską, ma szereg ograniczeń. Do niedogodno-

ści H.P. Blossfeld i G. Rohwer (1995, s. 125, 126) zaliczyli: 

1. Z analitycznego punktu widzenia nie dostarcza ono bezpośrednich oszacowań wpły-

wu „połączonych procesów” na proces badany. Innymi słowy, stosując podejście sys-

temowe nie wiemy, do jakiego stopnia jeden lub więcej procesów połączonych wpły-

wa na proces badany. 

2. MoŜliwe jest tylko porównanie współczynników przejścia dla ogólnych modeli bez 

zmiennych. 

3. W szczególności w podejściu tym problemem są „zmieszane” procesy ilościowe i ja-

kościowe, gdzie współczynnik przejścia procesu jakościowego zaleŜy od poziomów 

jednej lub wielu zmiennych metrycznych8. N.B. Tuma i M.T. Hannan (1984) sugerują 

w takiej sytuacji rozbicie kaŜdej zmiennej ilościowej na szereg stanów. JednakŜe w 

wielu sytuacjach nie moŜna zastosować tej metody. 

4. Takie podejście nie radzi sobie z zagadnieniem współzaleŜności między połączonymi 

procesami, które występują tylko w określonych fazach procesu (np. procesy mogą 

być współzaleŜne tylko w określonych okresach cyklu Ŝyciowego). Problemem są teŜ 

współzaleŜności, które przez pewien czas są dynamiczne (np. współzaleŜność od-

wrócona w późniejszej fazie cyklu Ŝycia; D. Courgeau i G. Lelièvre, 1992a). Sytuacje 

zmian kierunku zaleŜności w czasie pomiędzy badanymi procesami wykryto równieŜ 

w polskich badaniach zaleŜności karier równoległych (E.Frątczak, B.Paszek, 1996).  

5. Problemem moŜe być teŜ liczba stanów początkowych i docelowych procesu Yt, re-

prezentujących system J zmiennych. Nawet kiedy liczba zmiennych i ich wartości są 

niewielkie, przestrzeń stanów nowej zmiennej systemowej jest znaczna. MoŜe to 

stwarzać problem techniczny testowania równości funkcji hazardu, a dodatkowo wy-

maga duŜych zbiorów z rejestracją zdarzeń populacji i czasu (duŜych zbiorów do 

analizy historii zdarzeń).  

Z uwagi na wskazane ograniczenia podejścia systemowego w badaniu procesów 

współzaleŜnych, H.P. Blossfed i G. Rohwer wprowadzili do modelowania dynamicznych 

systemów inne podejście zwane przyczynowo-skutkowym. W odróŜnieniu od szkoły na-

zwanej umownie francuską, to podejście nazwiemy „szkołą niemiecką”. 

                                            
8 N.B. Tuma i M.T. Hannan (1984) nazwali to nakładanie się procesów „zaleŜnością stanów przemien-

nych” (cross-state dependence). 
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Procesy współzaleŜne - podejście przyczynowo-skutkowe (causal approach). 

Idea modelowania przyczynowo-skutkowego polega na tym, Ŝe badacz skupia się 

na jednym z procesów i uznaje go za zaleŜny. Przyszłe zmiany tego procesu są połą-

czone ze stanem obecnym i przeszłym, jak teŜ z innymi zmiennymi egzogenicznymi 

(H.P. Blossfeld i J. Huinink, 1991; H.P. Blossfeld, G. Rohwer, 1995). Zgodnie z tym po-

dejściem utworzona na bazie dwóch procesów nowa zmienna Yt, reprezentująca system 

połączonych procesów w czasie t, nie jest uŜywana jako wielostanowa (wielowariancyj-

na) zmienna zaleŜna. Przeszły i obecny stan systemu są za to postrzegane jako waru-

nek zmiany w jakimkolwiek z badanych procesów. 

H.P. Blossfeld i G. Rohwer definiując podejście przyczynowo-skutkowe stoją na 

stanowisku, Ŝe załoŜenie przyjęte w podejściu systemowym, uznające procesy za przy-

czyny, nie do końca jest załoŜeniem poprawnym. Za przyczyny moŜna uznawać tylko te 

zdarzenia, które doprowadzają do zmiany stanów. Zatem nie moŜna mówić, Ŝe proces 
B

tY  jest przyczyną zajścia procesu A
tY , ale Ŝe zmiana B

tY  moŜe spowodować (albo do-

starczyć nowy warunek do zmiany) zmianę A
tY . To prowadzi do stwierdzenia, Ŝe kaŜde 

zdarzenie wymaga trochę czasu, by stać się przyczyną wpływu. Ten okres moŜe być 

bardzo krótki, ale nie moŜe równać się 0. 

Przy uwzględnieniu tych załoŜeń modelowanie przyczynowo-skutkowe procesów 

równoległych i współzaleŜnych moŜna opisać następująco (H.P. Blossfeld, G. Rohwer, 

1995, s. 127): „Mając dane dwa równoległe procesy A
tY  i B

tY , zmiana w A
tY  w określo-

nym momencie t’ moŜe zaleŜeć od historii obu procesów do czasu t’ (ale z wyłączeniem 

punktu t’). Innymi słowy: to, co dzieje się z A
tY  w jakimkolwiek momencie t’ jest warun-

kowo niezaleŜne od tego, co dzieje się z B
tY  w tym momencie. Warunkiem jest tu 

uwzględnienie historii połączonych procesów Y=( A
tY , B

tY ) do momentu t’, ale bez t’. 

Oczywiście analogiczne rozumowanie moŜna zastosować, jeśli skupimy się na procesie 
B

tY  zamiast na A
tY  jako »zmiennej zaleŜnej«. Nazywamy tę prawidłowość zasadą wa-

runkowej niezaleŜności procesów równoległych i współzaleŜnych”9. 

Tę samą myśl moŜna rozwinąć w nieco bardziej formalny sposób. Zaczynając od 

modelu współczynników przejścia dla połączonych procesów Y=( A
tY , B

tY ) i zakładając za-

sadę warunkowej niezaleŜności, prawdopodobieństwo takiego modelu moŜe być rozłoŜo-

ne na prawdopodobieństwa dla dwóch oddzielnych modeli: modelu współczynników przej-

ścia dla A
tY , który zaleŜy od B

tY  jako zmiennej zaleŜnej od czasu, i modelu współczynni-

ków przejścia dla B
tY , który zaleŜy od A

tY  jako zmiennej zaleŜnej od czasu10. Ten wynik 

ma powaŜne implikacje dla modelowania historii zdarzeń. Z technicznego punktu widzenia 

nie ma potrzeby rozróŜniania zmiennych zdefiniowanych, podporządkowanych i wewnętrz-

                                            
9 Autorzy przyjęli terminologię za pracami W. Gardnera i W.A. Griffina (1986) oraz U. Pöttera (1993). 
10 Matematyczna procedura analizy rozszczepionych epizodów, co wymaga rozłoŜenia prawdopodo-

bieństwa jest podana w pracach G. Rohwera (1995), W. Gardnera i W.A. Griffina (1986), U.Pöttera (1993). 
W tej procedurze waŜną implikacją jest fakt, Ŝe nie tylko stany, ale teŜ funkcje czasu (np. trwanie) mogą 
być warunkowo włączone do modelowania. 
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nych, poniewaŜ te wszystkie zmienne zaleŜne od czasu moŜna jednakowo traktować w 

procedurze szacowania. Jednak z teoretycznego punktu widzenia jest sens w rozdzielaniu 

zmiennych zdefiniowanych i podporządkowanych z jednej strony i wewnętrznych z drugiej, 

bowiem tylko w przypadku tych ostatnich moŜna badać, czy procesy równoległe są nieza-

leŜne, czy jeden z procesów równoległych jest endogeniczny, a pozostałe egzogeniczne 

lub czy procesy równoległe kształtują współzaleŜny system (wszystkie są endogeniczne). 

Podstawową metodą, którą autorzy zaproponowali do badania przyczynowo-skutkowego, 

jest metoda „rozdzielania epizodów” (metoda rozszczepiania epizodów – episode spliting). 

Za pomocą tej metody moŜna ocenić, jak równoległe procesy jakościowe wpływają na sto-

pień zmiany innych procesów jakościowych poprzez testowanie istotności parametrów 

zmiennych opisujących badane procesy. Ponadto istnieje moŜliwość badania wpływu 

trwania róŜnego typu zaleŜności, wpływu róŜnego rodzaju równoległych procesów ilościo-

wych oraz oceniania kształtu skutków wpływu róŜnych zmiennych w czasie. Kluczem pod-

stawowym tej metody jest estymacja wskaźnika przejścia (granicznego wskaźnika przej-

ścia lub funkcji hazardu), która to estymacja umoŜliwia oszacowanie efektów wpływu pro-

cesów zaleŜnych w czasie na wskaźnik przejścia pomiędzy stanami, włączając moŜliwość 

wpływu róŜnego rodzaju zmiennych. Cała metoda uwzględnia dwa etapy: 

pierwszy etap – techniczno-analityczny (techniczno-merytoryczny) jest związany z po-

działem epizodu(ów) na subepizody; 

drugi etap – techniczno-matematyczny jest powiązany z metodą estymacji wskaźnika 

przejścia. 

Zmienne jakościowe, dla przykładu: stan cywilny, stan zdrowia (które określa się ja-

ko zmienne pierwotne), zmieniają swoje wartości w określonych punktach czasu (ich 

przestrzenie stanów są zmiennymi dyskretnymi). We wszystkich punktach czasu, w któ-

rych przynajmniej jedna ze zmiennych zmieni swoją wartość, oryginalny epizod dzielony 

jest na subepizody. W procedurze rozszczepiania epizodów określa się: 

a) stan początkowy, który jest stanem oryginalnego epizodu, 

b) wartości zmiennych na początku kaŜdego subepizodu, 

c) czas początkowy i końcowy dla kaŜdego subepizodu, 

d) informacje o tym, czy subepizod kończy się stanem przeznaczenia zgodnie z orginal-

nym epizodem, czy teŜ jest epizodem uciętym. Z istoty modelowania wynika, Ŝe 

wszystkie subepizody są prawostronnie obcięte, z wyjątkiem ostatniego, który posia-

da ten sam stan przeznaczenia (osiągnięcia), jak epizod oryginalny.  

Rozszczepianie epizodów jest związane z technicznym nakładem pracy nad przy-

gotowaniem właściwego zbioru danych wejściowych do modelowania, zawierających 

informacje o epizodach i subepizodach. Do przygotowania takiego zbioru (co de facto 

oznacza rozszczepianie epizodów) wymagana jest duŜa wiedza merytoryczna badacza o 

badanych procesach równoległych i ich mechanizmach współzaleŜności. Przykład orga-

nizacji zbioru danych dla rozszczepionych epizodów zamieszczono w pracy E. Frątczak, 

I. Kowalskiej G. Rohwer, S. Drobiĉ, H.P. Blossfeld (1996). 
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Drugi etap to estymacja wskaźnika przejścia między stanami z uwzględnieniem 

rozszczepionych epizodów. Są to zaawansowane procedury matematyczne oparte na 

metodzie częściowej wiarogodności i metodach numerycznych autorstwa G. Rohwera11. 

PoniŜej zamieszczono postać modelu wskaźnika przejścia dla rozkładu wykładni-

czego ze zmiennymi (jest to tzw. parametryczny model regresji) w dwóch postaciach: o 

stałym w czasie oraz o przedziałami stałym wskaźniku hazardu (ten ostatni nosi nazwę: 

pice-wice constant exponential model).  

− Model wykładniczy 

}�A{expr )k,j()k,j(
k,j α= , (4.14) 

gdzie:  

rj,k - wskaźnik hazardu (stały w czasie) przy przejściu ze stanu j do stanu k; 

A(j,k) - wektor zmiennych, którego pierwszym składnikiem jest stała; 
$α (j,k) - wektor estymowanych parametrów. 

W modelu wykładniczym, który jest przedziałami stały, wyróŜnia się 0=T1<T2<...<Tn. 

Wskaźnik hazardu jest postaci 

{ }r t Ajk
j k j k j k( ) exp ~ $( , ) ( , ) ( , )= +α αl , (4.15) 

gdzie: 

t∈Jl, 

l=1, 2,…, m. - liczba odcinków czasu, 
~ ( , )α l

j k  - stały współczynnik powiązany z l-tym okresem, 

A(j,k) - wektor zmiennych, 
$α (j,k) - wektor parametrów przy załoŜeniu, Ŝe są one stałe w wyznaczonych prze-

działach czasu. 

Model podany zapisem 4.15 był podstawowym modelem wykorzystanym do bada-

nia karier równoległych, których wyniki zamieszczono w kolejnym podrozdziale. 

4.2. BADANIE KARIER RÓWNOLEGŁYCH: RODZINNEJ I ZAWOD OWEJ 

Badanymi procesami są dwie kariery: rodzinna i zawodowa. Zastosowane podej-

ście badawcze do dwóch procesów (karier) współzaleŜnych i równoległych jest podej-

ściem przyczynowo-skutkowym, próbującym na gruncie teorii i wyników empirycznej es-

tymacji modeli opisać i ocenić mechanizmy przyczynowo-skutkowe. Podstawową, wyj-

                                            
11 Nie jest celem szczegółowe przedstawianie procedury matematycznej estymacji, zamieszczono ją w 

pracach: G. Rohwera (1995), H.P. Blossfelda, G. Rohwera (1995). W literaturze polskiej częściowy opis tej 
metody bazujący na pracach G. Rohwera zamieszczono w publikacji E. Frątczak (1997a). 



 148 

ściową teorią jest tu ekonomiczna teoria rodziny, powszechnie określana w literaturze 

jako New Home Economics, za autora której uwaŜa się G. Beckera (1991), ale jest ona 

równieŜ prezentowana w pracach innych ekonomistów, np. w pracy A. Cigno (1991). W 

teorii tej zwraca się uwagę na fakt, Ŝe indywidualne alokacje czasu jednostek pomiędzy 

czas przeznaczony na płatną pracę zawodową (płatną pracę na rynku pracy) i niepłatną 

pracę domową moŜe być lepiej zrozumiany (wyjaśniony) w obrębie rodziny, biorąc pod 

uwagę wzajemne zaleŜności członków rodziny. Podstawowym załoŜeniem modelu jest 

to, Ŝe małŜonkowie dąŜą do specjalizacji wewnątrz małŜeństwa, poniewaŜ specjalizacja 

jest najbardziej wydajną produkcyjną strategią i maksymalizuje uŜyteczność dla całego 

gospodarstwa domowego. Ekonomiczna teoria rodziny zakłada, Ŝe specjalizacja męŜa i 

Ŝony w kierunku zarówno rynku, jak i niepłatnej pracy domowej postępuje zgodnie z za-

sadami porównawczej lub względnej wydajności. Praca domowa nie została jedno-

znacznie przypisana do kobiet, poniewaŜ róŜnice w wydajności pracy nie są determino-

wane przez czynniki biologiczne. Ta osoba w rodzinie, która ma większe moŜliwości za-

wodowe na rynku, większą produktywność i większe moŜliwości zarobkowe będzie spe-

cjalizowała się w płatnej pracy zawodowej; główną odpowiedzialnością partnera będzie 

utrzymywanie domu i wychowywanie dzieci. Ekonomiczne podejście do rodziny zgodnie 

z tą teorią jest oparte na załoŜeniu maksymalizacji uŜyteczności, stałych preferencjach i 

równowadze w rynkach. Rynki mogą być niezaprzeczalnymi rynkami, jak w przypadku 

rynku małŜeńskiego lub wyraźnie określonymi, jak rynek produktów, dóbr, rynek pracy w 

ekonomii rynkowej. Gospodarki socjalistyczne, które bazowały na systemie centralnie 

planowanym, odmawiały regulacji rynkowych w sferze rynku pracy. Zatrudnienie w tych 

krajach było określane jako gwarantowane przez państwo prawo socjalne, a nie jako wy-

nik sytuacji na rynku pracy. Dlatego pojawia się pytanie: w jakim zakresie, w jakim wy-

miarze podstawowe załoŜenia ekonomicznej teorii rodziny mogą się odnosić lub mogą 

być wykorzystywane do gospodarki w systemie nierynkowym. Polska była krajem, gdzie 

system centralnie planowanej gospodarki istniał ponad 40 lat. Dlatego warto zbadać, jak 

na zachowania zawodowe (w zakresie aktywności zawodowej) kobiet zamęŜnych w Pol-

sce oddziaływały charakterystyki opisujące ich sytuację rodzinną gospodarstwo domowe, 

wiek dzieci, poziom wykształcenia i pochodzenie społeczne kobiet oraz ich męŜów. Po-

jawia się takŜe pytanie o stopień edukacyjnej homogamii związków małŜeńskich oraz o 

zmiany wzorców zatrudnienia kobiet poprzez kohorty małŜeńskie. Analizy empiryczne są 

oparte na wynikach polskiego badania retrospektywnego, 1991 (FFS). Badanie było zre-

alizowane w początkowej fazie procesu transformacji gospodarki. PoniewaŜ badanie 

FFS było badaniem retrospektywnym (opis badania podany został w 1. rozdziale pracy), 

zatem informacje zebrane w badaniu w znacznej części odnoszą się do okresu gospo-

darki nierynkowej. Zatem chodzi nie tylko o zbadanie mechanizmu przyczynowo-

skutkowego w analizie procesów równoległych i współzaleŜnych, ale równieŜ o zbada-

nie, jak załoŜenia ekonomicznej teorii rodziny funkcjonowały w warunkach gospodarki 

nierynkowej. 
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4.2.1. SPECYFIKACJA MODELU, PODSTAWOWE HIPOTEZY, ZM IENNE12 

Wzorce aktywności zawodowej kobiet polskich badane w ciągu cyklu Ŝycia rozwijały 

się w powiązaniu z ekonomicznymi i społecznymi uwarunkowaniami charakterystycznymi 

dla rynków centralnie planowanych. Istotą tej analizy jest próba oceny, jak dynamika za-

chowań zawodowych kobiet w ciągu cyklu Ŝycia zmienia się wraz ze zmianą własnych 

charakterystyk kobiet oraz charakterystyk opisujących ich gospodarstwa domowe, takich 

jak liczba i wiek dzieci, poziom wykształcenia i społeczne pochodzenie męŜów. Ponadto w 

badaniu zostanie ocenione, czy występują inne postrzegane zmiany w czasie historycz-

nym, jakie mogą być opisane (zaznaczone) poprzez róŜne kohorty małŜeńskie w Polsce. 

Wykształcenie jest traktowane jako podstawowa determinanta aktywności zawodo-

wej w wielu krajach. TakŜe w Polsce wzrost poziomu wykształcenia, zwłaszcza w gene-

racjach urodzonych po II wojnie światowej, jest znaczący, szczególnie u kobiet. Udział 

osób posiadające wykształcenie średnie i wyŜsze istotnie wzrósł. W okresie 1960-1995 

liczba osób, które ukończyły studia wyŜsze, wzrosła czterokrotnie w przypadku męŜ-

czyzn i ośmiokrotnie w przypadku kobiet (por. J.Z. Holzer, I. Kowalska, 1997). Podczas 

gdy w 1960 r. ogólna liczba męŜczyzn, którzy ukończyli studia, była 1,5 raza większa niŜ 

kobiet, róŜnice te wynosiły juŜ tylko 4% w 1995 r. 

Z powodu specyficznych zasad regulacji wynagrodzeń jest bezsporne, Ŝe wykształ-

cenie w gospodarkach centralnie planowanych było mniej znaczącym wyznacznikiem 

poziomu dochodów niŜ w krajach Europy Zachodniej. Niemniej jednak osiągnięty poziom 

wykształcenia wskazywał, z grubsza rzecz biorąc, hierarchię zarobków, jak równieŜ 

większe moŜliwości otrzymania drugiej pracy, szczególnie w przypadku wykwalifikowa-

nych ekspertów. Poziom wykształcenia wskazuje równieŜ generalnie tzw. kulturowy kapi-

tał i społeczny status rodziny. Dlatego oczekuje się, Ŝe takŜe w Polsce poziom wykształ-

cenia kobiety będzie posiadał wpływ na uczestnictwo kobiet w aktywności zawodowej, a 

kobiety z wysokim poziomem wykształcenia będą miały większe prawdopodobieństwo 

wejścia i pozostania na rynku pracy. 

Pochodzenie społeczne kobiety moŜe mieć przeciwny efekt, chociaŜ w Polsce w 

przeszłości prowadzono politykę podniesienia poziomu wykształcenia, szczególnie wśród 

niŜszych warstw społecznych. Stworzono specjalne preferencje (np. system dodatkowych 

punktów na studia) dla dzieci i młodzieŜy ze wsi oraz środowisk małomiasteczkowych. Du-

                                            
12 Autorka składa serdeczne podziękowania dr S. Drobniĉ, profesorom H.P. Blosfeldowi, i G. Rohwe-

rowi za konsultację i współpracę w badaniach związanych z estymacją modelu przeprowadzonych w ra-
mach tematu: „Interdependence of Married Couples’ Employment Careers” w projekcie: „Household Dy-
namic and Social Inequalities” kierowanym przez Sonderforschungsbereich 186, Bremen University. Frag-
menty wyników prezentowanych w pracy zostały wykorzystane w referacie S. Drobniĉ, E. Frątczak: Em-
ployment Patterns of Married Women in Poland, prezentowanym na konferencji „Couples Careers", June 
20-21, Bremen 1997. Pełny tekst referatu jest planowany do opublikowania w ksiąŜce, której redaktorami 
będą H.P. Blossfeld, i S Drobniĉ pod wstępnym tytułem „Careers and Couples in Contemporary Societies. 
A Cross-National Comparison of the Transition from Male Breadwinner to Dual-Earner Families”. 
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Ŝo osób, która osiągnęły wyŜsze wykształcenie, miało rodziców, którzy zakończyli swoją 

edukację na znacznie niŜszym poziomie. Ci, których ojcowie mieli wykształcenie wyŜsze, 

pochodzili z rodzin, które były uwaŜane jako dobrze sytuowane przed II wojną światową. 

Takie rodziny były bardziej skłonne do przekazywania (transferu) tradycyjnych wartości 

swoim córkom, które akceptowały status pani domu. 

Wiek jest włączony do modeli w celu wydobycia z cyklu Ŝycia róŜnych efektów 

wpływających na aktywność zawodową (uczestnictwo na rynku pracy), poza efektami 

wpływu z tytułu wykształcenia i cyklu Ŝycia rodziny. PoniewaŜ takie efekty były dość czę-

sto wykrywane w postaci odwrotnego do rozkładu U kształtu, tę zmienną włączono w 

postaci nieliniowej. TakŜe wiek przy zawarciu małŜeństwa, jak zostało wykazane w wielu 

pracach, jest waŜną determinantą kolejnych (następujących po sobie) wzorców aktywno-

ści zawodowej po skontrolowaniu innych czynników. Zarówno w Niemczech (H.P. Bloss-

feld, S. Drobniĉ, G. Rohwer, 1995), jak i w USA (A. Sørensen, 1983) kobiety, które za-

warły związek małŜeński w starszym wieku, były bardziej skłonne naśladować tradycyjne 

wzorce i opuszczać rynek pracy w sytuacji wzrastającej odpowiedzialności za rodzinę. 

Wyjaśnić takie zachowanie moŜna tym, Ŝe kobieta, która późno wyszła za mąŜ, ma ro-

dzinę, która moŜe jej pozwolić na bierność zawodową. 

Aczkolwiek, według argumentów Sørensena (ibid., 1983) argument z pozycji eko-

nomii rodziny jest moŜliwy do przyjęcia tylko wtedy, kiedy tradycyjne role przypisane płci 

mają dominujący wpływ na decyzje dotyczące siły roboczej, a w konsekwencji aktywno-

ści zawodowej. Jeśli przyszłość (perspektywa) kariery, doświadczenia pracy zawodowej 

oraz jakość (zaleta) zawodu takŜe wpływają na decyzje kobiety dotyczące aktywności 

zawodowej po zawarciu małŜeństwa, kobiety, które wychodzą za mąŜ w późnym wieku 

są mniej skłonne do zaprzestania aktywności zawodowej. Oczywiście, to co zostało przy-

toczone, nie musi odnosić się bezpośrednio i być w harmonii (w zgodzie) z sytuacją w 

Polsce. Z jednej strony konieczność ekonomiczna (sytuacja dochodowa rodziny) wywie-

rała generalny nacisk na aktywność zawodową kobiet (B. Mach, K.U. Mayer, M. Pohow-

ski, 1994). Z drugiej jednak strony, bardzo wczesny wzrost aktywności zawodowej kobiet 

polskich w dekadach bezpośrednio po II wojnie światowej oraz ich współzawodnictwo z 

męŜczyznami w osiąganiu wykształcenia mogło „modernizować” podejście kobiet do 

kontynuowania kariery i mieć odwrotny wpływ na wiek zawarcia małŜeństwa. 

Następnie czas trwania doświadczeń pracy zawodowej przed zawarciem małŜeń-

stwa jest kolejną zmienną włączoną do badania. Zakłada się hipotezę, Ŝe dłuŜsze do-

świadczenie zawodowe prowadzi do mocniejszego przywiązania do rynku pracy i zwięk-

sza uczestnictwo w aktywności zawodowej po zawarciu małŜeństwa. Włączając skalę 

moŜliwości strukturalnych na rynku pracy, miejsce zamieszkania jest znaczącym wy-

znacznikiem tych moŜliwości. Powszechnie wiadomo, Ŝe są znaczące róŜnice pomiędzy 

miastem i wsią w kondycji rynków pracy. 

Religijność została włączona jako zmienna do modelowania. Polska jest krajem ka-

tolickim z mocno osadzonymi wartościami religijnymi i wpływem Kościoła. Zakłada się, 



 151 

Ŝe bardziej religijne kobiety z regularnymi praktykami religijnymi wyznają tradycyjne war-

tości i mniej chętnie uczestniczą w pracy zawodowej. 

Kolejno zakłada się, Ŝe wiek najmłodszego dziecka ma istotny wpływ na wzorce ak-

tywności zawodowej. Im młodsze dzieci, tym większe zapotrzebowanie na czas matczy-

nej opieki i innych zasobów, które wpływają na rozkład w czasie aktywności zawodowej i 

liczbę godzin aktywności zawodowej kobiety. Zakłada się, Ŝe w szczególności dzieci w 

wieku przedszkolnym będą w negatywny sposób wpływać na aktywność zawodową ko-

biet. Większa liczba dzieci wskazuje na większe finansowe potrzeby wielodzietnej rodzi-

ny z jednej strony, z drugiej zaś implikuje potrzebę większych dochodów kobiety i wymu-

sza niejednokrotnie aktywność zawodową. JednakŜe wielodzietna rodzina, szczególnie, 

kiedy dzieci są małe, wymaga więcej czasu i więcej wysiłku w zorganizowaniu Ŝycia ro-

dzinnego. Sytuacje aktywności zawodowej obojga rodziców były w Polsce dość po-

wszechne. Te dwa wyróŜnione efekty mogą działać w przeciwstawnym kierunku i nie 

wiadomo do końca, który efekt przewaŜy. 

Dla testowania propozycji ekonomicznej teorii rodziny, która interpretuje róŜnice w 

alokacji czasu pomiędzy produkcją rynkową a gospodarstwem domowym na bazie po-

równawczych korzyści pomiędzy małŜonkami, do analizy muszą być włączone charakte-

rystyki męŜów. Poziom wykształcenia współmałŜonka jest wskaźnikiem poziomu jego 

zainwestowania w rynkowy kapitał ludzki i jednocześnie moŜe być traktowany jako 

wskaźnik ekonomii rodziny. Zakłada się, Ŝe ma on znaczący efekt na alokację decyzji w 

zakresie wykorzystania czasu na rzecz gospodarstwa domowego. WyŜszy poziom wy-

kształcenia męŜczyzn z pewnością będzie wpływał na zmniejszenie uczestnictwa Ŝony w 

wykonywaniu płatnej pracy. Zakłada się, Ŝe społeczne pochodzenie męŜa ma taki sam 

efekt, jak społeczne pochodzenie Ŝony. Im wyŜsze środowisko społecznego pochodze-

nia męŜa, tym niŜsza aktywność zawodowa Ŝony. 

Następnie zakłada się pomiar wpływu zmian społecznych w czasie historycznym 

poprzez włączenie informacji o kohortach małŜeńskich. W większości krajów Europy Za-

chodniej i Północnej obserwuje się wzrost aktywności zawodowej kobiet. W krajach Eu-

ropy Wschodniej i Centralnej kobiety były masowo włączone w aktywność zawodową 

zaraz po II wojnie światowej. TakŜe w Polsce w okresie powojennym przyspieszone pro-

cesy industrializacji powodowały duŜe zapotrzebowanie na siłę roboczą. Przewaga pra-

cochłonnych inwestycji, niska wydajność i rozpowszechniana ideologia kreowały zapo-

trzebowanie na pracę (S. Drobniĉ, 1997, B. Mach, K.U. Mayer, M. Pohowski, 1994). W 

takich warunkach ekonomicznych oraz ze względu na popularyzację emancypacji zawo-

dowej kobiet były one zatrudniane na masową skalę. PoniewaŜ pary małŜeńskie włączo-

ne do badania FFS są relatywnie młode, dlatego okres wzmoŜonej aktywności zawodo-

wej, tak charakterystyczny dla lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, nie jest objęty ob-

serwacją.13 Dlatego nie naleŜy oczekiwać wzrostu aktywności zawodowej wzdłuŜ kohort, 

                                            
13 Tylko 3% małŜeństw objętych badaniem FFS zawarło związek małŜeński przed 1965 r. 
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raczej moŜna oczekiwać efektu odwrotnego. MoŜna przypuszczać, Ŝe zmiany w pozio-

mie wykształcenia kobiet, zmiany charakterystyk ich gospodarstw domowych, poprawia-

jący się standard rodziny i zmieniające się wpływy ideologiczne w czasie mogą prowa-

dzić do mniejszej skłonności do aktywności zawodowej kobiet. 

W końcu informacje o typie (formie) zatrudnienia zostały włączone do analizy. Pra-

ca na części etatu nie była dość powszechnym zjawiskiem w badaniu. Dlatego dla jej 

określenia przyjęto mniej rygorystyczne kategorie przy identyfikacji liczby przemieszczeń 

do, oraz z płatnej pracy na części etatu. W informacjach o aktywności zawodowej w ba-

daniu były dane o innych formach aktywności (pracy), dotyczące głównie pracowników 

rolnictwa, które nie zostało całkowicie skolektywizowane. Nadal znaczna część ludności 

Polski mieszka na wsi i utrzymuje się z pracy w małych gospodarstwach rolnych. Zało-

Ŝono w badaniu, Ŝe ten typ zatrudnienia jest bardzo stabilny; kobiety, które pracowały w 

gospodarstwach rolnych lub pomagały członkom rodziny w prowadzeniu gospodarstwa 

rolnego posiadały wysoki wskaźnik aktywności zawodowej w ciągu całego Ŝycia. 

Na uŜytek prezentowanej w pracy analizy najpierw zrekonstruowano epizody ak-

tywności zawodowej kobiet, dla których dokładne informacje o czasie startu i czasie za-

kończenia epizodu były dostępne. Te informacje pozwoliły na identyfikację 2888 związ-

ków małŜeńskich. Przy procedurze łączenia osób w związki małŜeńskie kobieta była 

podstawową jednostką, a od jej cech rozpoczęto identyfikację małŜeństw. O kaŜdej oso-

bie biorącej udział w badaniu FFS zbierano szereg informacji o procesach składających 

się na cykl Ŝycia jednostki, takich jak: kariera edukacyjna, aktywność zawodowa, migra-

cyjna, historia związków partnerskich, informacje o dzieciach itd. Informacje z badania 

pozwoliły na comiesięczną rekonstrukcję zdarzeń z kariery rodzinnej i zawodowej. Dla 

celów modelowania zrekonstruowano najpierw epizody aktywności zawodowej kobiet, 

dla których dokładne informacje o czasie startu i zakończenia były dostępne. Do epizo-

dów aktywności zawodowej zaliczono okresy pracy na pełnym etacie, na części etatu 

oraz tzw. inne formy aktywności zawodowej. W kategorii inne formy aktywności zawo-

dowej - w przewaŜającej liczbie przypadków były to prace w rolnictwie, głównie we wła-

snym gospodarstwie oraz praca we własnej firmie, ale te ostatnie były w mniejszości. 

PoniewaŜ praca na pełnym etacie była dominującą formą zatrudnienia, stąd teŜ inne 

formy pracy stanowiły stosunkowo niewielką liczbę epizodów aktywności zawodowej. 

Wszystkie te trzy formy aktywności zawodowej połączono w jeden stan „zatrudnienia” 

(aktywna zawodowo). Informacje o typie aktywności zawodowej były kodowane jak 

zmienne zero-jedynkowe i wykorzystywane w analizie do potencjalnego kontrolowania 

róŜnic we wskaźnikach wejścia do i wyjścia z aktywności zawodowej.14 

Następnie epizody braku aktywności zawodowej były kreowane jako przerwa wy-

                                            
14 Z 1521 wyjść z epizodu aktywności zawodowej - mniej niŜ 4% dotyczyło pracy na część etatu lub in-

nych form pracy. Z pośród 1337 przejść do aktywności zawodowej - 3% stanowiła praca na część etatu i 
7% inne formy pracy. 
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stępująca pomiędzy okresami aktywności zawodowej, jeśli była to przerwa pomiędzy 

okresem szkoły i pierwszej pracy, lub jeśli osoby, które ukończyły naukę, nie doświad-

czyły epizodów aktywności zawodowej. Bazując na dodatkowych informacjach z badania 

moŜna było zidentyfikować trzy specyficzne statusy: przebywanie w procesie edukacji (w 

szkole, na studiach), „na bezrobociu” oraz na emeryturze, rencie. Te epizody były wyłą-

czone z analizy. Pozostałe epizody określono jako „nie pracująca zawodowo” (non-

employment). W badaniu nie było informacji na temat statusu „pani domu” (housewife). 

Stąd teŜ status nie pracująca zawodowo był dobrą proksymantą dla statusu wykonywa-

nia prac domowych. Znacząca większość kobiet, które znajdowała się w tym stanie, za-

leŜała w sensie zabezpieczenia ekonomicznego od swoich partnerów i najczęściej jako 

powód braku aktywności podawano pobyt na urlopie wychowawczym, opiekę nad człon-

kami rodziny lub swoje problemy zdrowotne. 

Zmiennymi zaleŜnymi w analizie były wskaźniki przejścia (hazardu) pomiędzy sta-

nami aktywna zawodowo i nieaktywna zawodowo. Okno obserwacji startowało od daty 

zawarcia małŜeństwa. Zmienne niezaleŜne były dwojakiego typu: stałe i zaleŜne od czasu, 

które zmieniały swoje wartości w okresie trwania małŜeństwa. W celu włączenia do mode-

lowania zmiennych zaleŜnych od czasu wykorzystano procedurę rozszczepiania epizodów 

(episode spliting, autorstwa H.P. Blossfelda, G. Rohwera, 1995) opisaną częściowo w po-

przednim paragrafie. Oznacza to, Ŝe dla zmiennych zaleŜnych od czasu wartości nie są 

stałe na początku epizodu, lecz mogą się zmieniać wewnątrz trwania epizodu aktywności 

zawodowej, bądź okresów braku takiej aktywności. Epizod jest dzielony za kaŜdym cza-

sem, kiedy wartość zmiennej zaleŜnej od czasu zmienia się. Dodatkowo rozszczepiono 

kaŜdy epizod w roczne subepizody w celu włączenia odpowiedniej informacji o wieku.  

Wśród zestawu zmiennych niezaleŜnych wyróŜniono zmienne, które charakteryzują 

kobietę i jej zasoby zakumulowane do czasów zawarcia małŜeństwa, te, które opisują jej 

męŜa oraz zmienne opisujące rodzinę w jej dynamicznym ujęciu. Określone grupy 

zmiennych to: 

A) Zmienne opisujące kobietę (Ŝonę) i jej zasoby, czyli potencjał, z którym weszła do 

małŜeństwa: 

− społeczne pochodzenie kobiety mierzone poprzez wykształcenie jej ojca, 

− wykształcenie kobiety, 

− wiek kobiety w postaci liniowej i kwadratowej, mierzony jako zmienna zaleŜna od 

czasu, 

− wiek kobiety przy zawarciu małŜeństwa, 

− skumulowane doświadczenie zawodowe kobiety do czasu małŜeństwa, 

− miejsce zamieszkania kobiety, zaleŜna od czasu zmienna zero-jedynkowa 

(1=miasto, 0=wieś), 

− religijność kobiety (1=religijna i bardzo religijna z regularną praktyką, 0=pozostałe 

sytuacje). 
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B) Zmienne opisujące historię dzieci w małŜeństwie: 

− liczba dzieci, zmienna zaleŜna od czasu, 

− wiek najmłodszego dziecka: dziecko w wieku przedszkola, szkoły lub dorastające 

dziecko, jako zmienna zaleŜna od czasu. 

C) Charakterystyki męŜa (partnera): 

− społeczne pochodzenie męŜa mierzone poprzez poziom wykształcenia jego ojca, 

− poziom wykształcenia męŜa. 

D) Kohorty małŜeńskie, zmienne zero-jedynkowe: 

− małŜeństwa zawarte przed 1971 r., 

− małŜeństwa 1971-1975, 

− małŜeństwa 1976-1980, 

− małŜeństwa 1981-1985, 

− małŜeństwa 1986-1991. 

Jak wspomniano wcześniej, zmienną zaleŜną objętą modelowaniem był graniczny 

wskaźnik przejścia (wskaźnik hazardu) opisujący przejście ze stanu j do stanu k i zdefi-

niowany wzorem 4.15. Parametry modelu estymowano metodą częściowej największej 

wiarogodności przy informacjach prawostronnie obciętych z wykorzystaniem pakietu TDA 

(Transition Data Analysis, autorstwa G. Rowhera, 1994; G. Rohwera, U. Pöttera 1998). 

Szczególna zaleta tego modelowania polega na tym, Ŝe bazowy wskaźnik hazardu zmie-

nia się wewnątrz epizodu bez posiadania specyficznej ścieŜki zmian. Idea modelu polega 

na podziale odcinka czasu na przedziały o róŜnej lub takiej samej długości i załoŜeniu, Ŝe 

wskaźnik hazardu jest stały wewnątrz przedziału i zmienia się pomiędzy nimi. 

4.2.2. HOMOGAMIA EDUKACYJNA MAŁ śEŃSTW15 

Przed przystąpieniem do omówienia wyników uzyskanych z estymacji modeli, w 

postaci bardzo ogólnej zostanie przedstawiona analiza homogamii edukacyjnej mał-

Ŝeństw. Wyniki badania homogamii związków małŜeńskich w Polsce uwzględniają czyn-

nik międzygeneracyjny. Poziomy wykształcenia ujęte w modelu to: nieukończone pod-

stawowe, podstawowe, zasadnicze zawodowe, średnie ogólne, średnie zawodowe, po-

maturalne, studia uniwersyteckie lub wyŜsze poziomy wykształcenia, studia podyplomo-

we. Informacje co do wykształcenia dotyczą najwyŜszego ukończonego poziomu wy-

kształcenia, które były zebrane w czasie badania.  

Na rys. 4.7 przedstawiono róŜnice w poziomie wykształcenia ojca i córki w zesta-

wieniu z róŜnicami w poziomie wykształcenia męŜa i Ŝony. Są cztery moŜliwe przypadki 

                                            
15 Szerzej o teorii i załoŜeniach analizy empirycznej w badaniu homogamii edukacyjnej małŜeństw w 

Polsce w pracy E. Frątczak (1999b).  
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prezentowane na czterech ćwiartkach tegoŜ rysunku. Kobiety osiągnęły wyŜszy poziom 

wykształcenia niŜ ich ojcowie, następnie przemieściły się ponownie do góry wychodząc 

za mąŜ za osobę z równie wysokim poziomem wykształcenia (ćwiartka I na rys.4.7). Ko-

biety przewyŜszają swoich ojców w poziomie wykształcenia, lecz następnie wychodzą za 

mąŜ za męŜczyzn o niŜszym od nich samych poziomie wykształcenia (ćwiartka III). Ko-

biety nie osiągnęły poziomu wykształcenia swoich ojców, lecz doświadczyły przemiesz-

czenia w górę poprzez małŜeństwo (ćwiartka II). Ostatecznie doświadczenia edukacyjne 

kobiet obniŜyły się w porównaniu do ich ojców, a następnie takŜe poprzez małŜeństwo. 

Na rys. 4.8 zamieszczono równieŜ międzygeneracyjną i małŜeńską homogamię 

edukacyjną, ale odniesioną do męŜczyzn. Oba rysunki przedstawiają rozkłady asyme-

tryczne z asymetrią lewostronną, zarówno dla kobiet, jak i męŜczyzn znacząco przewyŜ-

szające osiągniętym poziomem wykształcenia swoich ojców. Jeśli chodzi o partnerów w 

małŜeństwie, to moŜna wnioskować, Ŝe występuje przewaŜająca homogamia małŜeństw 

z tym samym poziomem osiągniętego wykształcenia, bądź z nieznaczną róŜnicą. Oboje 

małŜonkowie w połowie objętych badaniem związków małŜeńskich posiadają ten sam 

poziom wykształcenia. Występują takŜe małŜeństwa, w których partnerzy znacznie się 

róŜnią osiągniętym poziomem wykształcenia, to znaczy jedno ze współmałŜonków prze-

wyŜsza drugie o trzy lub więcej poziomów wykształcenia – ale nie są to sytuacje po-

wszechne, raczej rzadkie. Takie konstelacje występują zarówno dla męŜczyzn, jak i ko-

biet, ale jest nieco więcej przypadków, kiedy kobiety posiadają znacznie wyŜszy poziom 

wykształcenia niŜ ich męŜowie. 

Rys.  4.7. Międzygeneracyjna asocjacja poziomu wykształcenia ojca i córki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys.  4.8. Międzygeneracyjna asocjacja poziomu wykształcenia ojca i syna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne. 

4.2.3. WYNIKI ESTYMACJI MODELU 

Modele opisuj ące przej ście ze stanu aktywna zawodowo do stanu nieaktywna  

zawodowo 

W tablicy 4.1. przedstawiono tzw. początkowy status kobiet w czasie zawarcia 

związku małŜeńskiego wzdłuŜ kohort. W starszych kohortach małŜeńskich co piąta ko-

bieta nie pracowała zawodowo, kiedy zawierała związek małŜeński. Jak wspomniano 

wcześniej, ta kategoria jest silnie powiązana (aproksymuje) z wykonywaniem funkcji go-

spodyni domu. Od 1970 r. udział kobiet w tej kategorii znacznie obniŜył się, a udział ko-

biet aktywnych zawodowo wzrósł do ok. 80%. To wyznacza zatrudnienie, czyli aktyw-

ność zawodową jako naturalny punkt startu do analiz przejść pomiędzy wyodrębnionymi 

statusami aktywności zawodowej zamęŜnych kobiet.  

W tablicy 4.2 zamieszczono wyniki estymacji dwóch modeli. W modelu pierwszym 

uwzględniono zmienne: okres zatrudnienia, typ zatrudnienia oraz charakterystyki opisu-

jące kobietę. Model o stałym przedziałami wskaźniku hazardu wykorzystano do kontroli 

zaleŜności względem czasu (tzw. duration dependence) w poszczególnych stanach. Ry-

zyko opuszczenia stanu jest niŜsze w początkowym okresie, a wzrasta, kiedy osoba 

przebywa w stanie aktywności zawodowej przez okres 6-12 miesięcy, a następnie obni-

Ŝa się podczas kolejnych podokresów aktywności zawodowej. 
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Tablica  4.1. Status aktywności zawodowej kobiet przy zawarciu małŜeństwa według 

kohort małŜeńskich (w %) 

Status  
aktywności  
zawodowej 

Kohorta  
rok 1971 i 
wcześniej 

Kohorta 
1971-1975 

Kohorta 
1976-1980 

Kohorta 
1981-1985 

Kohorta 
1986-1991 

Pracująca  

Nie pracująca 

Inny* 

Ogółem (%) 

Liczebność 

74,1 

20,5 

5,4 

100,0 

425 

80,0 

13,4 

6,6 

100,0 

425 

83,6 

10,6 

5,8 

100,0 

482 

85,1 

9,2 

5,7 

100,0 

424 

82,3 

12,5 

5,2 

100,0 

552 

*Status inny oznacza pobyt w procesie edukacji (naukę w szkole lub na uczelni), bezrobocie, 

emeryturę lub rentę. 

Źródło: opracowanie własne. 

Nie ma istotnych róŜnic we wskaźnikach wyjścia ze stanu pomiędzy kobietami pracu-

jącymi na pełnym etacie i części etatu. Kobiety bardzo niechętnie opuszczają stan aktyw-

ności zawodowej określany jako tzw. inne formy pracy, np. praca we własnej firmie, czy 

teŜ pomoc w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego. RównieŜ poziom wykształ-

cenia wywiera negatywny wpływ na ryzyko opuszczenia stanu (wyjścia). Wraz ze wzro-

stem poziomu wykształcenia wskaźnik wyjścia obniŜa się o 11%. Pochodzenie społeczne 

kobiety ma negatywny wpływ na wskaźnik wyjścia. Im wyŜszy poziom wykształcenia ojca, 

tym wyŜsze prawdopodobieństwo, Ŝe kobieta opuści stan aktywności zawodowej. 

Wiek został włączony do modelu w postaci liniowej i kwadratowej do oszacowania 

bazowego wskaźnika hazardu (tzw. baseline rate) poprzez cykl Ŝycia kobiety. Kształt 

wskaźnika hazardu ma spadającą tendencję i zaczyna wzrastać w późnym wieku. Im 

starsza kobieta wstępowała w związek małŜeński, tym szybciej opuszczała stan aktyw-

ności zawodowej. ChociaŜ te kobiety, które zakumulowały dłuŜsze doświadczenia pracy 

zawodowej przed małŜeństwem, mniej chętnie opuszczały pracę. Wraz z kaŜdym rokiem 

zatrudnienia przed małŜeństwem wskaźnik przejścia spada o ok. 5%16. W przeciwień-

stwie do naszych oczekiwań poziom religijności i miejsce zamieszkania nie miały staty-

stycznie istotnego wpływu na wskaźnik opuszczenia stanu aktywności zawodowej. 

W modelu 2 (tabl. 4.2) informacje o dzieciach, męŜu i kohorcie małŜeńskiej zostały 

dołączone do uprzednio uwzględnionych zmiennych, opisujących kobietę (Ŝonę). Wszyst-

kie zmienne, które znajdują się w modelu 2 i które były istotne w modelu 1, jakościowo 

utrzymują ten sam efekt i pozostają statystycznie istotne. Wystąpiła tylko jedna jako-

ściowa zmiana, czyli znacznie mniejszy w porównaniu do modelu 1 wpływ pochodzenia 

społecznego kobiety. Nadal wysoki poziom wykształcenia ojca ma zniechęcający wpływ 

                                            
16 Doświadczenia pracy zawodowej mierzone są w miesiącach. Wpływ tej zmiennej jest określany po-

przez następującą formułę: ∆r = (exp (-0,0047*12) – 1) * 100% = -5,48%. 
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Zmienne Model 1 Model 2 

Czas trwania epizodu: 
< 6 miesięcy 
6-12 miesięcy 
1-3 lata 
3-5 lat 
> 5 lat 

Praca na część etatu 
Inne formy  

Wykształcenie kobiety 
Wykształcenie ojca kobiety 

Wiek 
Wiek 2 
Wiek zawarcia małŜeństwa 

Doświadczenia w pracy przed zawarciem małŜeństwa 
Miasta 
Religijność 

Liczba dzieci 

Wiek dziecka najmłodszego 
Przedszkolny 
Szkolny 
18 lat i więcej 

Wykształcenie ojca męŜa 
Wykształcenie męŜa 

Kohorty małŜeńskie  
1971-1975 
1976-1980 
1981-1985 
1986 i powyŜej 
(kat. odniesienia rok 1971 i wcześniej) 

 
-2.8907*** 
-2.0316*** 
-2.0570*** 
-2.6204*** 
-2.6469*** 

-0,1009*** 
-2,1886*** 

-0,1112*** 
0,0913*** 

0,2789*** 
0,0021*** 
0,1651*** 

-0,0047*** 
0,0861*** 

-0,0239*** 

 
-2,7402*** 
-1,9307*** 
-2,0158*** 
-2,5668*** 
-2,5026*** 

-0,1803*** 
-2,1846*** 

-0,1316*** 
0,0496*** 

-0,2848*** 
0,0024*** 
0,1251*** 

-0,0032*** 
0,0982*** 
0,0198*** 

-0,0072*** 

 
0,4367*** 
0,0741*** 
0,8778*** 

0,0326*** 
0,0547*** 

** 
-0,0246*** 
0,2900*** 
0,5533*** 
0,9067*** 

Liczba zdarzeń 

Max. LL dla łącznej estymacji: 
Wykładniczy model odniesienia (null model) 
Model bieŜący 
RóŜnice w stopniach swobody 

 1521*** 

 
19753*** 
18466*** 

64*** 
* Istotność estymacji na poziomie:***p ≤ 0,01; **p ≤ 0,05; *p ≤ 0,1 

Źródło: opracowanie własne. 

Tablica  4.2. Wyniki estymacji modeli wskaźnika hazardu w modelach przejść pomiędzy 

stanami: aktywna zawodowo – nieaktywna zawodowo, dla kobiet zamęŜ-

nych*  
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na zatrudnienie córki, rozmiar tego wpływu w porównaniu do ocen poprzedniego modelu 

znacznie zmalał. Zmienne opisujące kobiety są powiązane (skorelowane) ze zmiennymi 

opisującymi ich sytuację rodzinną oraz status społeczny ich męŜów. Dlatego część efek-

tu wpływu przypisanego do społecznego pochodzenia kobiety w modelu 1 przetransfor-

mowano do innych zmiennych w modelu 2.  

Liczba dzieci nie miała znaczącego wpływu na ryzyko wyjścia (por. model 2, tabl. 

4.2), aczkolwiek wiek najmłodszego dziecka miał wpływ statystycznie istotny. Jeśli kobie-

ta posiadała dziecko w wieku przedszkolnym, to jej wskaźnik przejścia do stanu niepra-

cująca jest o 55% wyŜszy niŜ kobiet zamęŜnych nie posiadających dzieci. Jeśli najmłod-

sze dziecko osiągnęło wiek szkolny i matka pracowała zawodowo, to ten fakt nie miał 

wpływu na wskaźnik hazardu. Kiedy dzieci dorastały, to wskaźnik opuszczenia stanu 

aktywności zawodowej ponownie rósł. U kobiet, które miały najmłodsze dziecko w wieku 

powyŜej 18 lat, istniało wysokie prawdopodobieństwo opuszczenia pracy zawodowej. 

Kiedy pod kontrolą pozostają inne czynniki, ich wskaźnik hazardu był wyŜszy o 141% w 

porównaniu do kobiet bezdzietnych. Jest to bardzo silny wpływ, większy niŜ posiadanie 

dzieci w wieku przedszkolnym i nieoczekiwany. Opuszczenie stanu aktywności zawodo-

wej na określonym poziomie cyklu Ŝycia rodziny oznacza współwystępowanie wzrastają-

cej, coraz to większej odpowiedzialności za rodzinę i rosnące potrzeby gospodarstwa 

domowego. Z drugiej jednak strony w tym czasie maleje odpowiedzialność powiązana z 

rodziną i zakłada się, Ŝe wzrasta uczestnictwo kobiet w pracy zawodowej. Ale po-

wszechnie oczekiwana sytuacja nie była typowa w przypadku Polski. Wpływ dorastają-

cych dzieci jest znaczący i duŜy. PoniewaŜ wyłączono z analizy wszystkie sytuacje, które 

oznaczały wcześniejsze przejście na emeryturę, ten efekt wpływu nie jest zaburzony po-

przez wpływ tego przejścia. RównieŜ z powodu przyjętej w badaniu najwyŜszej granicy 

wieku, relatywnie młodego, tj. 49 lat, przetestowano moŜliwość, Ŝe stosunkowo mała 

liczba przypadków spowodowała ten nieoczekiwany efekt. JednakŜe w Polsce, w porów-

naniu z krajami Europy Zachodniej, kobiety wychodziły za mąŜ w relatywnie młodszym 

wieku i wcześniej rodziły swoje dzieci. W czasie badania 293 kobiety, to jest 10% próby, 

miało dzieci w wieku 18 lat i więcej. Dlatego teŜ otrzymany wynik estymacji nie moŜe być 

uznany jako zniekształcony z powodu małej liczby obserwacji. 

Kolejna zmienna, tj. poziom wykształcenia męŜa, ma istotny i znaczący wpływ na 

wskaźnik opuszczenia stanu aktywności zawodowej przez Ŝonę. Wraz ze wzrostem wy-

kształcenia męŜa o jeden poziom, wskaźnik hazardu dla Ŝony wzrasta o 6%. Poziom 

wykształcenia męŜa ma przeciwny efekt wpływu na wskaźnik hazardu niŜ zasoby eduka-

cyjne kobiety. Kohorty małŜeńskie są następną zmienną. Symbolizuje ona strukturalne i 

historyczne warunki, które kobiety akumulowały, doświadczały (i które wpływały na ko-

biety) w róŜnych stanach cyklu Ŝycia, stanowczo wpływając na kształt ich wzorców ak-

tywności zawodowej. Kohorty małŜeńskie wskazują na znaczący złoŜony trend zmian. 

Od połowy lat siedemdziesiątych wskaźnik wyjścia zamęŜnych kobiet wzrastał. Kobiety, 

które wyszły za mąŜ w drugiej połowie lat osiemdziesiątych, miały 2,5 raza większe ryzy-
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ko opuszczenia pracy zawodowej niŜ kobiety, które zawarły małŜeństwo w poprzednich 

dwu dekadach. Biorąc pod uwagę specyficzny rozwój w minionym okresie we wszystkich 

byłych krajach socjalistycznych, wynik jest zgodny z oczekiwaniami. 

Modele opisuj ące przej ście ze stanu nieaktywna zawodowo do stanu aktywna  

zawodowo 

PoniewaŜ przewaŜająca liczba kobiet była aktywna zawodowo w czasie zawarcia 

związku małŜeńskiego, przejście ze stanu nieaktywna zawodowo do stanu aktywna zawo-

dowo oznacza w przewaŜającej części powrót do pracy zawodowej, nie zaś pierwszy epi-

zod aktywności zawodowej po zawarciu małŜeństwa. Model 1 w tablicy 4.3 przedstawia 

wyniki estymacji wskaźnika przejścia, biorąc pod uwagę tylko zmienne opisujące kobietę. 

Wyniki estymacji modelu wykładniczego przedziałami stałego ujawniają, Ŝe esty-

macje bazowego wskaźnika hazardu zmieniają się przez czas pobytu w stanie wyjścia. 

ChociaŜ róŜnice nie są niepokojące, to jest ewidentne, Ŝe kobiety mają najwyŜszą skłon-

ność do rozpoczęcia pracy (w domyśle ponownie) po spędzeniu od 3 do 5 lat w stanie 

nieaktywna zawodowo. RównieŜ rodzaj wykonywanej pracy jest istotną determinantą 

ryzyka wejścia do stanu aktywności zawodowej. Ryzyko wejścia do stanu aktywności 

zawodowej w formie pracy na pół etatu, czy teŜ innych form pracy, jest znacznie wyŜsze 

niŜ wejście do stanu pracy na pełnym etacie. 

Pochodzenie społeczne kobiety nie odgrywało istotnej roli w podjęciu decyzji o ak-

tywności zawodowej po okresie jej braku. Natomiast poziom wykształcenia odegrał bar-

dzo istotną rolę. KaŜdy wzrost poziomu wykształcenia o jeden stopień zwiększa ryzyko 

podjęcia aktywności zawodowej o 22%. Wiek w wyspecyfikowanym modelu posiada 

efekt nieliniowy, wobec tego obniŜa się wartość wskaźnika hazardu do wieku 31 lat, po 

którym następuje wzrost ryzyka. Wiek przy zawarciu małŜeństwa i długość pracy zawo-

dowej przed małŜeństwem są statystycznie nieistotne. Natomiast religijność oraz miejsce 

zamieszkania są waŜnymi determinantami zachowań aktywności zawodowej. Jak moŜna 

było oczekiwać, bardziej religijne kobiety z mocną orientacją prorodzinną mają niŜsze 

wskaźniki wejścia do aktywności zawodowej. Kobiety mieszkające w miastach mają wię-

cej moŜliwości zatrudnienia się i wykazywały wyraźnie wyŜsze ryzyko wejścia na rynek 

pracy w porównaniu do tych, które mieszkały na wsi. 

Na kolejnym etapie dodano do modelu zmienne określające sytuację rodzinną (ka-

rierę rodzinną) w celu określenia zakresu i stopnia ich wpływu na ryzyko przejścia do 

stanu aktywności zawodowej (patrz model 2, tabl. 4.3). Rodzaj zatrudnienia pozostał 

nadal waŜny, zachowując znaczne wyŜsze wskaźniki wejścia do pracy na część etatu i 

innych form zatrudnienia. Poziom wykształcenia kobiety przyspiesza jej aktywność za-

wodową. Poziom wykształcenia jej ojca wpływał na obniŜenie wskaźnika wejścia, ale 

wpływ jego nie był statystycznie istotny. Włączenie zmiennych z kariery rodzinnej mody-

fikuje nieliniowy efekt wieku. Współczynniki są nieistotne statystycznie. 
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Tablica  4.3. Wyniki estymacji modeli wskaźnika hazardu w modelach przejść pomiędzy 

stanami: nieaktywna zawodowo – aktywna zawodowo, dla kobiet zamęŜ-

nych*  

Zmienne Model 1 Model 2 

Czas trwania epizodu: 
< 6 miesięcy 
6-12 miesięcy 
1-3 lata 
3-5 lat 
> 5 lat. 

Praca na część etatu 
Inne formy  

Wykształcenie kobiety 
Wykształcenie ojca kobiety 

Wiek 
Wiek 2 
Wiek zawarcia małŜeństwa 

Doświadczenia w pracy przed zawarciem małŜeństwa 
Miasta 
Religijność 

Liczba dzieci 

Wiek dziecka najmłodszego 
Przedszkolny 
Szkolny 
18 lat i więcej 

Wykształcenie ojca męŜa 
Wykształcenie męŜa 

Kohorty małŜeńskie  
1971-1975 
1976-1980 
1981-1985 
1986 i powyŜej 
(kat. odniesienia rok 1971 i wcześniej) 

 
-4,0277*** 
-4,1214*** 
-3,7849*** 
-3,3176*** 
-3,8201*** 

2,3343*** 
2,7818*** 

0,1978*** 
-0,0291*** 

-0,0683*** 
0,0011*** 

-0,0192*** 

-0,0017*** 
0,2268*** 

-0,1510*** 

 
-4,0733*** 
-3,9998*** 
-3,5892*** 
-3,0885*** 
-3,5780*** 

2,3977*** 
2,6791*** 

0,1913*** 
-0,0311*** 

0,0099*** 
0,0004*** 

-0,0510*** 

-0,0014*** 
0,2120*** 

-0,1485*** 

-0,1953*** 

 
-0,7335*** 
-1,1532*** 
-1,3826*** 

-0,0086*** 
-0,0024*** 

 
0,0675*** 

-0,1021*** 
0,0201*** 
0,0463*** 

Liczba zdarzeń 

Max. LL dla łącznej estymacji: 
Wykładniczy model odniesienia (null model) 
Model bieŜący 
RóŜnice w stopniach swobody 

 1337*** 

 
19753*** 
18317*** 

84*** 
* Istotność estymacji na poziomie:***p ≤ 0,01; **p ≤ 0,05; *p ≤ 0,1 

Źródło: opracowanie własne. 
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Kiedy wiek jest estymowany w formie liniowej, to skłonność do aktywności zawodo-

wej (zatrudnienia) wzrasta poprzez cykl Ŝycia (wyniki estymacji nie są pokazane). Wiek za-

warcia małŜeństwa ma negatywny wpływ na wskaźnik hazardu. Im później kobieta zawiera 

związek małŜeński, tym mniej prawdopodobny jest powrót do aktywności zawodowej. 

Kobiety posiadające duŜą rodzinę mają mniejszą szansę na ponowną aktywność 

zawodową. KaŜde dodatkowe dziecko w rodzinie obniŜa ryzyko o 18%. TakŜe wiek dzie-

ci odgrywa waŜną rolę, lecz wyniki są wyzwaniem do teoretycznych rozwaŜań (Becker, 

1991). Obecność w rodzinie dzieci w wieku przedszkolnym obniŜa prawdopodobieństwo 

podjęcia przez matkę płatnej pracy o 52% w porównaniu do zamęŜnych bezdzietnych 

kobiet. Im później (w starszym wieku) jest w rodzinie najmłodsze dziecko, tym silniejszy 

jest jego/jej hamujący wpływ na ponowne podjęcie przez matkę pracy zawodowej, zakła-

dając, Ŝe nie była ona zatrudniona w pierwszym miejscu. To pozostaje w sprzeczności z 

poglądami na temat pogodzenia (lub uzupełniania) się kariery rodzinnej i zawodowej. 

Jest generalnie przyjęte, Ŝe odpowiedzialność kobiet za rodzinę jest zmienna w czasie i 

występuje tendencja do powrotu do aktywności zawodowej, kiedy dzieci stają się star-

sze. Nie jest to jednak sytuacja typowa w Polsce. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie 

zostanie podana nieco później. 

Kolejne wyniki estymacji odnoszą się do zmiennych opisujących współmałŜonków i 

kohorty małŜeńskie. Poziom wykształcenia męŜa oraz środowisko jego pochodzenia nie 

mają wpływu na ryzyko przejścia ze stanu niepracująca do stanu aktywna zawodowo, o 

czym świadczą nieistotne statystycznie współczynniki dla zmiennych (por. model 2, tabl. 

4.3.). RównieŜ czas zawarcia małŜeństwa nie wpływa w sposób istotny na estymowany 

wskaźnik przejścia. Podobnie kohorta małŜeńska nie ma istotnego wpływu na przejście 

do stanu aktywności zawodowej. 

Wysoka aktywność zawodowa kobiet była jedną z typowych oznak rynku pracy w 

Polsce i w wielu krajach socjalistycznych przed okresem transformacji. Generalnie moŜ-

na przyjąć, Ŝe karierę zawodową kobiet w Polsce charakteryzował znacznie mniejszy 

stopień zróŜnicowania niŜ to było w krajach Europy Zachodniej. Ekonomiczna koniecz-

ność wraz z ideologią równouprawnienia kobiet i pełnego zatrudnienia odegrały istotną 

rolę w stosunkowo wczesnym i masowym wprowadzaniu kobiet na rynek pracy. Nie 

mniej jednak moŜna odnaleźć określone wzorce w cyklu Ŝycia jednostki, kiedy analizuje 

się aktywność zawodową kobiet polskich. Nie tylko zmienne opisujące kobietę (Ŝonę), 

ale takŜe zmienne opisujące karierę rodzinną odgrywały istotną rolę w kształtowaniu 

wzorców wyjścia i wejścia do procesu aktywności zawodowej (na rynek pracy). Biorąc 

pod uwagę zasoby indywidualne kobiet zakumulowane w ciągu określonej fazy cyklu 

Ŝycia, to wykształcenie odegrało największą rolę w ich karierach zawodowych. WyŜsze 

wykształcenie jest wyznacznikiem potencjalnie większej szansy na dobrą pracę. W teorii 

ekonomicznej rodziny, wyŜsze wykształcenie wzmaga skłonność inwestowania w rynko-

wo określony wyspecyfikowany kapitał ludzki, który zmienia koszt wyboru pracy lub wy-

cofanie się z rynku pracy. Wyniki analizy potwierdzają takie wzorce dla zamęŜnych ko-
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biet w Polsce: im wyŜszy poziom wykształcenia, tym wyŜszy poziom aktywności zawo-

dowej kobiet. Wpływ poziomu wykształcenia jest wyraźny (mocny) i konsekwentny: obni-

Ŝa skłonność do opuszczenia aktywności zawodowej i zwiększa ryzyko powrotu do ak-

tywności zawodowej po okresach przerw w pracy. 

TakŜe zmienne opisujące karierę rodzinną miały znaczący wpływ na wzorce aktyw-

ności zawodowej, a więc karierę zawodową kobiet. WyŜsze wykształcenie męŜa zwiększa 

ryzyko zrezygnowania przez Ŝonę z aktywności zawodowej. Tak więc, wyŜsze wykształ-

cenie męŜa ma odmienny wpływ na ryzyko opuszczenia pracy niŜ własne wykształcenie 

kobiet. Przy analizach przejścia ze stanu niepracująca do aktywna zawodowo, poziom wy-

kształcenia męŜczyzn nie ma wpływu na poziom wskaźnika hazardu. Ostatecznie moŜna 

wnioskować, Ŝe charakterystyki męŜa mają istotny i determinujący wpływ na zachowania 

kobiet w obszarze aktywności zawodowej, a uzyskane z badania efekty moŜna uznać za 

zgodne z ekonomiczną teorią rodziny i teorią inwestowania w kapitał ludzki. WyŜsze inwe-

stycje męŜa w zasoby zorientowane na rynek zachęcają do specjalizacji pracy wewnątrz 

małŜeństwa i zachęcają kobietę do opuszczenia miejsca pracy (zaprzestania aktywności 

zawodowej). JednakŜe naleŜy pamiętać, Ŝe własne zasoby edukacyjne kobiety mają zna-

czący i silny wpływ na wskaźnik wyjścia z aktywności zawodowej. Tylko duŜe róŜnice w 

poziomie wykształcenia mogą zneutralizować zasoby kobiety, na przykład, jeśli męŜczy-

zna z wykształceniem uniwersyteckim poślubi kobietę z podstawowym wykształceniem.  

Uzyskany z modelowania karier efekt kariery rodzinnej (posiadania dzieci) jest dość 

znaczący, istotny i częściowo nieoczekiwany. Intuicyjnie naleŜało oczekiwać istotnego 

wpływu dzieci w wieku przedszkolnym na ryzyko wyjścia z i wejścia do systemu aktyw-

ności zawodowej. Oprócz znaczącego wpływu dzieci w wieku przedszkolnym wykazano 

takŜe silny wpływ na wskaźnik wyjścia i wejścia faktu posiadania dzieci w starszym wie-

ku (dokładniej w wieku 18 lat i więcej). Jeśli chodzi o uzyskany wynik, to moŜna róŜnie 

interpretować istotny wpływ dzieci w starszym wieku. NaleŜy przypuszczać, Ŝe kobiety, 

które pozostawały przez dość długi okres poza obszarem aktywności zawodowej, mogą 

mieć trudności z powrotem na rynek pracy. RównieŜ otrzymany wynik moŜna częściowo 

objaśnić poprzez efekt składnikowy (strukturalny). W kraju, w którym zatrudnienie kobiet 

jest wysokie i powszechnie spotykane na róŜnych poziomach cyklu Ŝycia rodziny, kobie-

ty, które nie podjęły pracy zawodowej, kiedy dzieci osiągnęły wiek szkolny, mogą stano-

wić specyficznie wyselekcjonowaną grupę wraz ze specyficznymi niemierzalnymi po-

przez badanie charakterystykami, odniesionymi do tradycyjnej roli płci. Kiedy wskaźnik 

przejścia jest estymowany na podstawie tak specyficznie określonego zestawu ryzyka i 

do modelowania nie włączono odpowiednich cech, wiek dzieci pojawia się jako efekt 

przyczynowo-skutkowy (tzw. causal effect) wpływający na wskaźnik hazardu. Innymi 

słowy, mierzy on, czy teŜ odzwierciedla wpływ przyczyny, która była powodem zmian, a 

która nie jest bezpośrednio zmierzona. Jest to jedna z moŜliwych interpretacji, chociaŜ 

wskaźnik wyjścia z aktywności zawodowej jest takŜe wysoki dla kobiet, które miały dora-

stające dzieci, wydaje się zatem, Ŝe interpretacja nie jest do końca zadowalająca. 
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Teoretycznie moŜna przyjąć szereg róŜnych hipotez dla moŜliwych substantywnych 

objaśnień efektu wpływu dorastających dzieci na uczestnictwo ich matek w procesie ak-

tywności zawodowej jako dodatkowe do wspomnianych uprzednio technicznych kwestii 

związanych z konstruowaniem zestawu ryzyka. Po pierwsze, moŜe występować zmiana 

sytuacji finansowej rodziny. To powoduje, Ŝe kobiety, które pracowały z powodów ekono-

micznych, rezygnują z pracy zawodowej. Dla obrony tej linii argumentacji podjęto próbę 

wyjaśnienia począwszy od zbadania efektu interakcji poziomu wykształcenia męŜa i wieku 

najmłodszego dziecka (wyniki estymacji modelu nie są tu prezentowane). Wyniki estymacji 

modelu wskazały, Ŝe szczególnie kobiety, których męŜowie mieli wysoki poziom wykształ-

cenia, przerywały pracę zawodową, kiedy posiadały dzieci, nie pracowały, kiedy dzieci 

wzrastały i miały niskie wskaźniki wejścia do systemu aktywności zawodowej na róŜnych 

poziomach cyklu Ŝycia rodziny. To implikuje, Ŝe kobiety, których męŜowie posiadali wyso-

kie zasoby w zakresie kariery zawodowej, były bardziej motywowane do pozostawania w 

stanie niepracującym. Inna interpretacja tego zjawiska (to jest braku aktywności zawodo-

wej) moŜe być taka, Ŝe po zakończeniu własnej prokreacji podjęły decyzje, na tym etapie 

cyklu Ŝycia własnej rodziny, do asystowania młodszej generacji (generacji swoich dzieci) w 

zakładaniu rodzin. W sytuacji wczesnego wieku wstępowania w związki małŜeńskie w 

przeszłości oraz trudnej sytuacji mieszkaniowej w Polsce rodziny trzypokoleniowe były nie 

tak rzadkim zjawiskiem. Matki opiekowały się wnukami, kiedy ich dzieci, to jest młodzi 

małŜonkowie pracowali zawodowo. Jednym z ostatnich argumentów (w kolejności trzecim) 

moŜe być sytuacja zdrowotna kobiet, kiedy problemy zdrowotne są na tyle powaŜne, Ŝe 

utrudniają aktywność zawodową, ale nie na tyle, aŜeby uzyskać rentę. 

Ostatecznie, zaobserwowane zmiany wzdłuŜ kohort małŜeńskich wskazują na dość 

wyraźne wzorce, które róŜnią się od obserwowanych w krajach Europy Zachodniej (por. 

H.P.Blossfeld, C.Hakim, 1997). Od połowy lat siedemdziesiątych, wyjścia poza rynek 

pracy stawały się coraz bardziej powszechne wśród zamęŜnych kobiet w Polsce, zakła-

dając charakterystyki indywidualne oraz gospodarstwa domowego jako stałe. W tym sa-

mym czasie wskaźnik ponownego wejścia nie zwiększył się. To implikuje, Ŝe poprzez 

dwie ostatnie dekady poprzedzające okres transformacji, skłonność do aktywności za-

męŜnych kobiet wykazywała tendencję malejącą. 

W rozdziale tym przedstawiona została synteza metod i podejść stosowanych w 

badaniu karier równoległych wraz z przykładami weryfikacji. Do testowania metod wyko-

rzystano wyniki polskich badań retrospektywnych 1988 i 1991. W podejściach badaw-

czych wyodrębniono dwie szkoły: 

− francuską, wywodzącą się z tradycji badań demograficznych, 

− niemiecką, wywodzącą się z tradycji badań socjologicznych. 

Cechą wspólną dwóch nurtów badawczych jest badanie zaleŜności dwóch lub wię-

cej karier równoległych (w dosłownym znaczeniu badanie zaleŜności zdarzeń z karier) 

wraz z objaśnianiem mechanizmów owej zaleŜności. Oba podejścia róŜnią się filozofią 

badania zaleŜności, zakresem analizy oraz rodzajem stosowanych metod. W pierwszym 
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podejściu badawczym narzędziem badania jest nieparametryczny model ryzyk konku-

rencyjnych uzupełniony o metodę standaryzacji, natomiast drugim – model semiparame-

tryczny włączający procedurę rozszczepiania epizodów. Oba nurty badawcze naleŜy 

traktować jako komplementarne, nie zaś konkurencyjne. 

Aplikacja modelu zaleŜnych ryzyk konkurencyjnych i metody aktuarialnej dla bada-

nia zaleŜności procesów dwóch karier (rodzinnej i zawodowej) w warunkach polskich nie 

ograniczała się tylko do estymacji modelu i wnioskowania, ale włączała równieŜ prace 

teoretyczne. Do osiągnięć naleŜy zaliczyć: 

− zdefiniowanie zaleŜności zdarzeń z dwóch karier w postaci związku funkcyjnego, 

− określenie rozkładu statystyki definiowanej jako iloraz odpowiednio określonych 

funkcji hazardu. 

Przyjęte rozwiązania umoŜliwiły zbadanie nie tylko kierunku oddziaływania zdarze-

nia z jednej kariery na wystąpienia zdarzenia w innej karierze jako działania (wpływu) 

przyśpieszającego, opóźniającego lub neutralnego, ale równieŜ dały podstawę do okre-

ślenia wartości prawdopodobieństw, z jakim wystąpienie zdarzenia w jednej karierze 

wpływa na przyspieszenie lub opóźnienie wystąpienia zdarzenia w drugiej karierze. 

Studia z wykorzystaniem metody standaryzacji (aktuarialnej) włączały modyfikację 

algorytmu tej metody poprzez zmianę wag w porównaniu do stosowanej w pracach ba-

dawczych D. Courgeau.  

Wyniki studiów wykazują, Ŝe skala, zakres i kierunek powiązań zdarzeń w karierach 

równoległych ulega przekształceniom wraz z wydłuŜeniem się czasu obserwacji bada-

nych procesów. ZaleŜność moŜe być zaleŜnością jednostronną lub dwustronną. Kolej-

nym osiągnięciem badań polskich jest to, Ŝe wnioski wypływające z przeprowadzonych 

analiz są porównywalne, a nawet zbieŜne z wnioskami badań francuskich i włoskich. W 

tej części pracy zamieszczono jedynie syntetyczne wnioski wynikające z estymacji mo-

deli, szczegółowe zaś metody rozwiązań wraz z wynikami empirycznymi zawierają wie-

lokrotnie juŜ cytowane prace E. Frątczak, B. Paszek (1992, 1994, 1996). 

Zastosowanie modelowych rozwiązań właściwych „szkole niemieckiej” umoŜliwiło 

zbadanie mechanizmów przyczynowo-skutkowych współzaleŜności dwóch karier: ro-

dzinnej i zawodowej. Dodatkowym wymiarem analizy było uwzględnienie jednoczesne 

kariery: męŜa i Ŝony. Poszukiwanie mechanizmów przyczynowo-skutkowych wymagało 

odwołania się do teorii. Podstawową wykorzystaną teorią była ekonomiczna teoria rodzi-

ny określana jako new home economics. Prace analityczne doprowadziły do wykrycia 

mechanizmów powiązań kariery rodzinnej i zawodowej oraz weryfikacji wybranych zało-

Ŝeń teorii G. Beckera w warunkach gospodarki nierynkowej. 

Podobnie jak w przypadku pierwszego podejścia badawczego, wyniki studiów i 

analiz polskich są porównywalne z wynikami wielu badań prowadzonych w krajach za-

chodnich opublikowanych m.in. w pracy H.P. Blossfeld i C. Hakim (1997). 

Oba kierunki badań (obie szkoły) wymagają dalszych prac studialnych i kolejnych 

aplikacji w warunkach polskich. 



Rozdział 5 

RODZINNE TABLICE TRWANIA śYCIA. 
MODEL RODZINY NUKLEARNEJ 

5.1. INFORMACJE OGÓLNE 

W rozdziałach 3 i 4 pracy zaprezentowano analizę empiryczną (opisową i modelo-

wą) opartą na analizach w mikroskali, której podstawą były wyniki polskich badań retro-

spektywnych. Natomiast w tym rozdziale przedstawione rozwaŜania teoretyczne i doty-

czące ich zastosowania w warunkach polskich są oparte na modelu makrosymulacyj-

nym1 - modelu rodzinnych tablic trwania Ŝycia . Zmiany w wielkości i składzie rodziny 

w czasie określa się mianem dynamiki rodziny (family dynamics, por. Zeng Yi, 1991;  

J. Bongaarts, 1983). Demograficznymi determinantami zmian składu i wielkości rodziny 

są: płodność, małŜeńskość (w tym 1.małŜeństwo, rozpad małŜeństwa, ponowne małŜeń-

stwa), umieralność (umieralność dzieci i osób dorosłych, owdowienia). W. Brass (1983) 

określa te determinanty jako proximate determinants (determiananty pośredniczące) w 

badaniu dynamiki rodziny, w celu lepszego i głębszego uwypuklenia oraz rozróŜnienia 

tychŜe czynników pośredniczących, leŜących u podstaw oceny wpływu czynników spo-

łecznych i ekonomicznych na zmiany wielkości i struktury rodziny. Do determinant spo-

łeczno-ekonomicznych mających wpływ na dynamikę rodziny zalicza się m.in.: dochody, 

wykształcenie, status aktywności zawodowej. Zdarzeniami, które zmieniają wielkość i 

skład rodziny, są: urodzenia, zgony, małŜeństwa, rozwody, owdowienia, ponowne mał-

Ŝeństwa, opuszczanie domu rodzinnego przez dzieci. 

Model rodzinnych tablic trwania Ŝycia jako model makrosymulacyjny jest narzę-

dziem umoŜliwiającym pomiar wpływu determinant demograficznych na zmiany w wiel-

kości i struktury rodziny, czyli dynamikę rodziny. Rodzinne tablice trwania Ŝycia to kolej-

ny etap w rozwoju metodologii tablic wielostanowych (demografii wielostanowej) bazują-

cej na tablicach stanu cywilnego i tablicach płodności. Metodologia konstrukcji tablic sta-

nu cywilnego wraz z zastosowaniami jest w literaturze demograficznej dość dobrze opi-

sana między innymi w pracach: E. Frątczak (1991b), E. Frątczak, B. Paszek (1991),  

E. Gołaty (1987), M. Kędelskiego, E. Gołaty (1986), R. Schoena, W. Urtona (1979),  

R. Schoena (1975,1988), F. Willekensa, J. Shah, J.M. Shah, P. Ramachndran (1982),  

                                            
1 J. Menken klasyfikuje modele demograficzne na: opisowe i przyczynowe; analityczne i symulacyjne; 

mikrosymulacyjne i makrosymulacyjne (J. Menken, 1998, s.3). 
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F. Willekensa (1987). Z kolei metodologia tablic płodności wraz z zastosowaniami, o 

czym pisaliśmy w rozdziale 3 pracy, jest omawiana w pracach: L. Bolesławskiego (1974, 

1975, 1993),. T. Barmby, A. Cigno (1991, 1994), C.L. Chianga, B.J. van den Berga 

(1982), C.L. Chianga (1984), E. Frątczak (1996b), J. Hoema (1970), J.Z. Holzera (1994a), 

M. Kędelskiego, J. Paradysza (1990), J. Kurkiewicz (1992), J. Oechsli (1975), J. Parady-

sza (1985), G. Rodrigeuza, J.N. Hobcrafta (1988), F. Willekensa (1988a), F. Willekensa, 

S. Scherbova (1990). 

Za pierwszą publikację zamieszczającą wybrane miary rodzinnych tablic trwania 

Ŝycia naleŜy uznać pracę J.R. Meyersa: Statistical Measures in the Marital Life Cycles 

Men and Women (1959). Są to miary odniesione do rodziny nuklearnej, oparte na czasie 

dyskretnym, ich przegląd zawiera praca E. Frątczak (1991a). Rozwinięciem miar  

J.R. Meyersa do formuły modelowej są miary tablic trwania Ŝycia rodziny nuklearnej w 

modelu G. Feichgtingera i H. Hansluvki. (G. Feichtinger, H. Hansluvka 1977, G. Feich-

tinger 1978, 1987). Zarówno w pracach J.R. Meyersa, jak i w modelu G. Feichtingera i  

H. Hansluvki miary (charakterystyki) cyklu Ŝycia rodziny odnoszą się do męŜa, Ŝony i 

czasu trwania małŜeństwa2. W literaturze demograficznej modelowe rodzinne tablice 

trwania Ŝycia naleŜy uznać jako dalszy etap rozwoju metodologii tablic trwania Ŝycia łą-

czący tablice stanu cywilnego i tablice płodności. Do najbardziej znanych w literaturze 

modeli rodzinnych tablic trwania Ŝycia naleŜą modele J. Bongaartsa i Zenga Yi. 

5.2. PODSTAWY TEORETYCZNE MODELU RODZINY NUKLEARNEJ ,  
MODELE J. BONGAARTSA I ZENGA YI 

5.2.1. MODEL J. BONGAARTSA 

J. Bongaarts opracował model cyklu Ŝycia rodziny nuklearnej opierając się na me-

todyce konstrukcji tablic trwania Ŝycia. Model ten moŜna ogólnie określić jako logiczne 

rozszerzenie modelowych tablic trwania Ŝycia według stanu cywilnego przez dodanie 

informacji o dodatkowych stanach (statusach) rodzinnych (J. Bongaarts 1981,1987). Mo-

del rodziny nuklearnej Bongaartsa określony jest jako female dominant model (jednostką 

odniesienia identyfikującą rodzinę jest kobieta). 

Autor zdefiniował model określając go jako MARITAL-PARITY-FECUNDITY-

STATUS LIFE TABLE MODEL (co w dosłownym tłumaczeniu oznacza tablice trwania 

Ŝycia dla stanu cywilnego, liczby urodzonych dzieci i płodności). Model ten, oprócz stanu 

cywilnego (tak jak w modelowych tablicach stanu cywilnego), zawiera informacje o 

dwóch dodatkowych stanach, tj. płodności (fecundity) i liczbie urodzonych dzieci (parity). 

                                            
2 Aplikację modelu cyklu Ŝycia w ujęciu Feichtingera i Hansluvki dla Polski przeprowadzili S. Wierzcho-

sławski, D. Król (por. S. Wierzchosławski, D. Król, 1986). 
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Autor przyjął oznaczenie lmpf(x) dla liczebności populacji tablic trwania Ŝycia w wieku do-

kładnie x lat według stanów: cywilnego - m, liczby urodzonych dzieci (parity) - p oraz 

płodności – f. Poszczególne zakresy zmienności stanów zostały określone następująco: 

m = 1, 2, 3, 4 i odnosi się do stanu: 1 - wolna, 2 - zamęŜna, 3 – wdowa 4 – rozwiedziona; 

p = 1, 2, 3,... N - odnosi się do liczby urodzonych dzieci; 

f = 1, 2 - odnosi się do stanu: 1 - płodna, 2 - niepłodna. 

J. Bongaarts wychodząc z kohorty urodzeń w wieku 0 lat określał liczebność tablic 

trwania Ŝycia lmpf(x) według roczników wieku x, od x=0 do x=90. Zdaniem tegoŜ autora 

procedury kalkulacyjne w wyznaczaniu parametrów tablic trwania Ŝycia mogą być 

uproszczone przez przyjęcie załoŜeń dotyczących rozkładu poszczególnych zdarzeń w 

przedziale wieku od x do x+1. Przyjęte załoŜenia są następujące (por. J. Bongaarts, 

1987, s. 209; Zeng Yi, 1991, s. 49): 

− kobieta moŜe przejść ze stanu „płodna” do stanu „niepłodna” na początku przedziału 

wieku; 

− przejścia pomiędzy kategoriami stanu cywilnego oraz zgony mają miejsce dokładnie 

w środku przedziału wieku; 

− przejścia pomiędzy kategoriami stanu liczby urodzonych dzieci (parity) mają miejsce 

zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie przedziału wieku. 

Przyjmując za J. Bongaartsem (J. Bongaarts, 1987, s. 210 i nast.) następujące 

oznaczenia: 

lmpf(x) - liczebność populacji tablic trwania Ŝycia w stanie cywilnym m, w stanie liczby 

urodzonych dzieci p i stanie płodności f w wieku dokładnie x lat; 

lmpf(x1) - liczebność populacji tablic trwania Ŝycia na początku przedziału wieku, ale po 

transferze dokonanym pomiędzy stanami płodności; 

lmpf(x2) - liczebność populacji tablic trwania Ŝycia w środku przedziału wieku, przed trans-

ferem pomiędzy statusami stanu cywilnego i uwzględnieniu zgonów, ale po transferze 

pomiędzy statusami stanu dzietności i płodności podczas pierwszej połowy przedziału 

wieku; 

lmpf(x3) - liczebność populacji tablic trwania Ŝycia w środku przedziału wieku po transfe-

rze stanu cywilnego i wystąpieniu zgonów; 

procedura kalkulacji liczebności populacji tablic trwania Ŝycia w przedziale wieku od x do 

x+1, czyli lmpf(x+1) na podstawie liczebności w wieku x, tj. lmpf(x) składa się z czterech,, 

następujących po sobie etapów (ibid., s. 210, 211). 

Etap 1. Przej ścia pomi ędzy stanami płodno ści 

W modelu zakłada się moŜliwość przejścia ze stanu „płodna” do stanu „niepłodna”; 

transfer odwrotny nie jest moŜliwy: 

lmp1(x1) = lmp1(x) · (1-Smp(x)), (5.1) 

lmp2(x1) = lmp2(x) + Smp(x) · lmp1(x), (5.2) 
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gdzie: Smp(x) - oznacza proporcję płodnych kobiet w stanie cywilnym m, w stanie liczby 

urodzonych dzieci (parity) p, które stały się bezpłodne w wieku x lat. 

Etap 2. Przej ścia pomi ędzy stanami liczby urodzonych dzieci w pierwszej po łowie 

roku 

Dla pierwszej połowy przedziału wieku przejście pomiędzy stanami liczby dzieci ma 

miejsce wtedy, gdy procedury są następujące: 

lmp1(x2) = lmp1(x1) - ½ b p (x,m) lmp1(x1) +½b p-1 (x,m) lm,p-1,1(x1), (5.3) 

lmp2(x2) = lmp2(x1), (5.4) 

gdzie: bp(x,m) - prawdopodobieństwo przejścia ze stanu liczby urodzonych dzieci p, w 

wieku dokładnie x lat, do stanu p+1, w wieku dokładnie x+1, dla kobiet będących w sta-

nie cywilnym m. 

Etap 3. Przej ścia pomi ędzy statusami stanu cywilnego 

Ta procedura jest podobna do procedury konstrukcji tablic trwania Ŝycia według 

stanu cywilnego, poniewaŜ uwzględnia transfery pomiędzy stanami cywilnymi i zgony. 

Stosowne równania w modelu J. Bongaartsa są zaczerpnięte bezpośrednio z procedur 

opisanych przez R. Schoena (R. Schoen, 1975). 

Etap 4. Przej ścia pomi ędzy kategoriami stanu liczby urodzonych dzieci w dr ugiej 

połowie roku 

Równania są podobne do równań 5.3 oraz 5.4. 

lmp1(x+1) = lmp1(x3) - ½bp(x,m) lmp1(x3) + ½bp-1(x,m) lm,p-1,1(x3) (5.5) 

lmp2(x+1) = lmp2(x3) (5.6) 

Podane cztery etapy procedury są powtarzane kolejno dla pojedynczych roczników 

wieku i otrzymuje się populację tablic trwania Ŝycia. W odniesieniu do równań 5.3 i 5.5  

J. Bongaarts załoŜył, Ŝe prawdopodobieństwa przejścia pomiędzy kategoriami liczby 

urodzonych dzieci w pierwszej i drugiej połowie pojedynczego przedziału wieku są równe 

połowie prawdopodobieństwa dla całego przedziału wieku. 

Tak szczegółowo ustalone procedury estymacyjne (por. J. Bongaarts, 1987, s. 189-

212), które umoŜliwiają estymację tablic, zostały nazwane przez autora jako MARITAL - 

PARITY- FECUNDITY LIFE TABLE i nie mogą być traktowane jako rodzinne tablice 

trwania Ŝycia, poniewaŜ nie zawierają charakterystyk opisujących sytuację dzieci w ro-

dzinie. Kolejnym rozszerzeniem modelu było zatem uwzględnienie charakterystyk opisu-

jących sytuację rodzinną kobiety, określoną przez liczbę dzieci pozostających przy Ŝyciu 

oraz fakt wspólnego zamieszkiwania w domu rodzinnym. Do trzech wyodrębnionych sta-
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tusów dołączono czwarty, a liczebność populacji tablicy trwania Ŝycia dla dowolnego 

wieku x określono jako lmpfc(x), gdzie: m - stan cywilny, p - liczba urodzonych dzieci, f - 

płodność, c - status rodzinny, w którym wyodrębniono następujące kategorie: 

c - liczba Ŝyjących dzieci, 

cm - liczba Ŝyjących synów, 

cf - liczba Ŝyjących córek, 

ch - liczba dzieci przebywających w domu, 

chm - liczba synów przebywających w domu, 

chf - liczba córek przebywających w domu. 

W określeniu statusu rodzinnego J. Bongaarts uwzględnił fakt zróŜnicowania umie-

ralności wraz z wiekiem dziecka, a technikę estymacji rodzinnych tablic trwania Ŝycia 

autor określił jako PARITAL FAMILY STATUS LIFE TABLE TECHNIQUE (szczegóły tej 

techniki w pracach: J. Bongaartsa,1987, s. 192, 193; Zenga Yi, 1987, 1991, s. 5, 6). 

Średnia wielkość rodziny kobiety w populacji w tablicach jest określana bezpośred-

nio z wielkości charakterystyk opisujących status rodzinny, oznaczony symbolem ch, tj. 

liczbą dzieci przebywających w domu. Jeśli kobieta jest zamęŜna, to wielkość rodziny 

jest obliczana jako ch+2, cyfra 2 oznacza dwie osoby dorosłe: Ŝonę i męŜa. Dla pozosta-

łych stanów cywilnych kobiety (wolne, rozwiedzione, owdowiałe) wielkość rodziny jest 

wyznaczona jako ch+1. 

J. Bongaarts przyjął szereg upraszczających załoŜeń do swojego modelu, m. in.  

(J. Bongaarts 1987, s. 195; Zeng Yi, 1991, s. 52,53): 

− załoŜenie Markowa, Ŝe prawdopodobieństwo przejścia pomiędzy stanami zaleŜy od 

stanu pobytu, a nie zaleŜy od historii jednostki z przeszłości; 

− poszczególne zdarzenia występują raczej w jednym punkcie w czasie niŜ w ciągu ca-

łego okresu (roku); 

− tylko bieŜąco zamęŜne i płodne kobiety rodzą dzieci; 

− ryzyko zgonu jest funkcją tylko wieku i płci; umieralność jest niezaleŜna od zmiany 

pozostałych statusów; 

− ryzyka pierwszego małŜeństwa, ponownego małŜeństwa, rozwodu, owdowienia są 

tylko funkcją wieku i stanu cywilnego; 

− w przypadku rozwiązania małŜeństwa wszystkie dzieci będące w rodzinie pozostają z 

matką; 

− wskaźniki opuszczania domu rodzinnego matki przez dzieci są funkcją tylko wieku i 

płci dziecka; 

− wskaźnik płci przy urodzeniu jest stały i równy 1,05 urodzeń męskich na 1 urodzenie 

Ŝeńskie; 

− ryzyko stania się bezpłodną jest tylko funkcją wieku; 

− wielokrotne urodzenia są traktowane jako urodzenia pojedyncze; 

− liczba stanów wyróŜnionych w modelu J. Bongaartsa to: stan cywilny - 4, stan płod-

ności - 2, liczba urodzonych dzieci - 3 (tj. 0, 1, 2+), liczba stanów rodzinnych - 20 (łącz-
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nie z uwzględnieniem wieku dziecka). Ogólna liczba moŜliwych stanów jest równa 

4x2x3x20 = =480, a przy załoŜeniu, Ŝe kobiety w stanie wolnym są bezdzietne, moŜli-

wa liczba stanów jest równa odpowiednio 3x2x3x20 = 362. 

Model rodziny nuklearnej J. Bongaartsa jest istotnym wkładem w rozwój metod 

analizy demografii rodziny. UmoŜliwia szacowanie liczby, wielkości i struktury rodziny 

nuklearnej w populacji stacjonarnej, jak równieŜ proporcji kobiet w róŜnych stanach ro-

dzinnych i średniego czasu pobytu w kaŜdym stanie. Wyniki aplikacji modelu są funkcją 

danych wejściowych, stąd teŜ model moŜe być wykorzystany do szczegółowej analizy 

wpływu zmian takich determinant, jak: płodność, umieralność, zawieranie małŜeństw, 

rozwody, opuszczanie domu rodzinnego przez dzieci itd., na skład, strukturę rodziny 

oraz rozkład w czasie zdarzeń z cyklu Ŝycia rodziny. W celu usprawnienia prac oblicze-

niowych związanych z estymacją tablic autor opracował program komputerowy „FAM-

TAB”. Weryfikację modelu Bongaartsa dla Polski dla 1988 r. zamieszczono w opracowa-

niu E. Frątczak (1990). 

5.2.2. MODEL ZENGA YI 

Rozszerzenie modelu rodziny nuklearnej Bongaartsa na model rodziny trzypokole-

niowej było głównym celem prac prowadzonych przez Zenga Yi. Zamysł ten wyjaśniono 

przez określenie systemu identyfikacji stanów rodzinnych w rodzinach nuklearnej i trzy-

pokoleniowej. Wiodącą rolę przy tym pełni funkcja markera, którą w modelu Zenga Yi 

przypisuje się kiedykolwiek zamęŜnej starszej kobiecie. Koncepcję markera zapoŜyczo-

no w modelu Zenga Yi od W.Brassa. Określa ona markera jako osobę odniesienia (refe-

rence person) identyfikującą gospodarstwo domowe, rodzinę. Jeśli są więc znane cha-

rakterystyki statusów rodzinnych markera, to moŜna określić typ oraz wielkość rodziny. 

Powstają pytania: w jaki sposób naleŜy uwzględnić w charakterystykach statusy rodzinne 

markera, oraz w jaki sposób moŜna wnioskować o strukturze i wielkości rodziny z cha-

rakterystyk markera w generalnym systemie identyfikacyjnym rodziny nuklearnej i rodzi-

ny trzypokoleniowej? NaleŜy pamiętać, Ŝe zarówno model rodziny nuklearnej 

J.Bongaartsa, jak i model rodziny trzypokoleniowej Zenga Yi, są określane jako female 

dominant models. 

W modelu rodziny nuklearnej Bongaartsa zakłada się, Ŝe dorosłe dzieci muszą 

opuścić dom rodzinny w momencie zawarcia małŜeństwa. W rzeczywistości dzieci mogą 

opuszczać dom rodzinny przed lub po zawarciu małŜeństwa, a rodzice i ich zamęŜne 

dzieci wraz z wnukami tworzą rodzinę trzypokoleniową. 

Ideę markera Zeng Yi (Zeng Yi, 1987, s. 11,12, tł. E.F.) opisuje następująco: „MoŜ-

na sobie wyobrazić, Ŝe rodzi się dziecko, dziewczynka niemarker. Kiedy dorośnie, moŜe 

opuścić dom rodzinny lub nie. Fakt opuszczenia domu rodzinnego moŜe mieć miejsce 

przed lub po zawarciu małŜeństwa. Młoda kobieta, gdy opuszcza dom rodzinny i zakłada 

samodzielną rodzinę, staje się markerem. Jeśli młoda zamęŜna kobieta zamieszkuje ra-
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zem z matką lub teściową, pozycja markera naleŜy do matki lub teściowej. W przypadku 

śmierci markera jego pozycja zostaje przejęta przez synową, o ile ona zamieszkuje w 

domu markera. Jeśli nie ma synowej, pozycję markera przejmuje dorosła córka mająca 

18 lat i więcej, mieszkająca w domu. O ile w domu markera nie ma ani synowej, ani do-

rosłej córki, pozostali członkowie rodziny dołączą do innej rodziny markera przez ponow-

ne małŜeństwo męŜa markera lub przez dołączenie do rodziny krewnych. Zarówno mar-

kerzy, jak i niemarkerzy mogą zawierać związki małŜeńskie, rodzić dzieci, dzieci mogą 

umierać lub opuszczać dom rodzinny, markerzy mogą wychodzić za mąŜ ponownie, 

rozwodzić się, mogą dokonywać się zmiany pomiędzy markerem i niemarkerem. Ozna-

cza to, Ŝe marker moŜe przyjąć pozycję niemarkera i odwrotnie. Niemarker moŜe stać 

się markerem przez załoŜenie samodzielnej rodziny lub wskutek zgonu markera. Marker 

moŜe stać się niemarkerem przez ponowne zamieszkanie z matką lub teściową. KaŜdy 

marker naleŜy do rodziny, a jego stan cywilny i stan rodzinny jest wykorzystywany do 

określania wielkości rodziny. Liczba kiedykolwiek zamęŜnych markerów i niemarkerów, z 

przynajmniej jednym Ŝyjącym dzieckiem, odpowiada liczbie rodzin trzypokoleniowych. 

Oznacza to, Ŝe niemarker zamieszkuje z matką lub teściową. RóŜne typy rodzin trójge-

neracyjnych mogą być wyróŜnione dzięki róŜnym kombinacjom stanu rodzinnego babci-

markera i matki kiedykolwiek zamęŜnego niemarkera. Stan cywilny babci-markera oraz 

stan cywilny i rodzinny matki niemarkera określają wielkość rodziny trzypokoleniowej. 

Schemat stanów identyfikujących model rodziny nuklearnej i trzypokoleniowej zamiesz-

czono na rys.5.1. 

W modelu Zenga Yi cztery procesy kreują Ŝycie kobiety, a mianowicie zmiany: sta-

nu cywilnego, stanu rodzinnego, liczby urodzonych dzieci oraz statusu markera. System 

identyfikacyjny stanów rodzinnych w modelu Zenga Yi zakłada, Ŝe zmiany statusu mar-

kera powiązane są ze zmianami stanu cywilnego. Jeśli załoŜy się 4 kategorie stanu cy-

wilnego i połączy się je z 2 kategoriami statusu markera, otrzymuje się łącznie 8 moŜli-

wych kombinacji określających stan pobytu markera. Są nimi: niezamęŜny marker, za-

męŜny marker, owdowiały marker, rozwiedziony marker, niezamęŜny niemarker, zamęŜ-

ny niemarker, owdowiały niemarker, rozwiedziony niemarker.  
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Rys.  5.1. System identyfikacyjny stanów rodzinnych w modelu Zenga Yi (model rodziny 

nuklearnej i trzypokoleniowej) 

Źródło: Zeng Yi, 1991: Family Dynamics in China. A Life Table Analysis. The University of Wi-

sconsin Press, s. 58. 

Rodziny nuklearne

MąŜ-Ŝona Samotna matka

Rodziny trzypokoleniowe

MąŜ-Ŝona-dziadkowie MąŜ-Ŝona-babcia

Samotna matka-dziadkowie Samotna matka-babcia

Pozostałe rodziny

Marker (kobieta) =

Samotna matka bez dzieci

MęŜczyzna =

MąŜ-Ŝona bez dzieci
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Uwzględniając system stanów rodzinnych, teoretycznie moŜna sobie wyobrazić 

dowolną kombinację stanów, których moŜe doświadczyć kobieta: cywilnego, dzietności, 

markera, rodzinnego (maternal). Oznaczając liczbę stanów: cywilnego, markera i rodzin-

nego, odpowiednio jako: M, K, P, C oraz przyjmując załoŜenie, Ŝe liczba doŜywających 

dzieci przebywających w domu jest zawsze mniejsza lub równa liczbie urodzonych dzie-

ci, dla dowolnej kobiety, i w dowolnym czasie, teoretyczna liczba moŜliwych kombinacji 

tych stanów jest równa (Zeng Yi, 1987, s. 12): 

T=MK ∑
=

+
P

p

)p(
0

1 . (5.7) 

Kobieta znajduje się w dowolnym momencie Ŝycia w jednym ze stanów naleŜących 

do kombinacji T. Jeśli oznaczyć poszczególne stany jako i (i = 1, 2, 3... T), a li(x), gdzie i = 

1, 2, 3... T, oznacza liczebności członków kohorty w wieku dokładnie równym x lat w stanie 

i oraz Pij(x), gdzie i, j = 1, 2,... T oznacza prawdopodobieństwo, Ŝe członek kohorty będący 

w stanie i w wieku dokładnie x lat przeŜyje i będzie w stanie j w wieku dokładnie x+1 lat, 

wtedy formuła przejścia ze stanu i do stanu j w przedziale wieku x, x+1 jest postaci: 

∑
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=+
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Równanie 5.8 moŜna zapisać w postaci notacji macierzowych (Zeng Yi, 1987, s.14): 

l(x+1)= P(x) l(x), (5.9) 

gdzie: 

l(x) = [[[[l1(x), l2(x),…, lT(x)]]]],  (5.10) 
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P(x) jest macierzą o wymiarach TxT, której estymacja nie jest zbyt łatwa ze wzglę-

du na liczbę wyróŜnionych stanów. Dla przykładu, jeśli liczba stanów cywilnych jest rów-

na cztery, stanów markera - dwa, stanów rodzinnych i dzietności - dziewięć, wtedy ogól-

na liczba wyróŜnionych stanów jest równa 

T = 4 x 2 x ∑
=

+
8

0

1
p

)p(  = 360. 

Ogólna liczba elementów w macierzy przejścia jest równa 360x360 = 129 600 i ma-

cierz taką naleŜy określić dla kaŜdego wieku. ChociaŜ w macierzy jest duŜo elementów 
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zerowych, to naleŜy mieć na uwadze fakt, Ŝe liczba elementów niezerowych jest dosta-

tecznie duŜa i powstają trudności w estymacji parametrów macierzy przejścia P(x). W mo-

delu rodziny nuklearnej J. Bongaartsa liczba wyróŜnionych stanów była teŜ stosunkowo 

liczna. Autor ominął trudność związaną z estymacją parametrów przez przyjęcie załoŜenia, 

Ŝe określone zdarzenia mają miejsce w określonym czasie w przedziale wieku x, x+1. W 

procedurach estymacyjnych Zeng Yi przyjął załoŜenia wprowadzone przez J. Bongaartsa, 

dodając do nich nowe załoŜenia wykorzystane przy estymacji historii rodzinnych tablic 

trwania Ŝycia. Zeng Yi przyjął, Ŝe zmiany stanów: cywilnego i markera oraz zgony mają 

miejsce dokładnie w środku przedziału wieku x, x+1. Zmiany stanów liczby urodzonych 

dzieci i stanów rodzinnych (maternal – przez co autor określa liczbę dzieci pozostających 

w domu) występują zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie roku. Przyjęte załoŜenia 

umoŜliwiają oddzielną estymację stanowych prawdopodobieństw przejść dla stanów: cy-

wilnego, markera, rodzinnego, co oznacza uproszczenie zarówno procedur estymacyj-

nych, jak równieŜ wymagań dotyczących danych wejściowych do modelu, a w efekcie 

końcowym powoduje znaczne uproszczenie procedur estymacji modelu. 

Na rys. 5.2 przedstawiono zmiany stanów w przedziale wieku x, x+1 w modelu  

J. Bongaartsa i modelu Zenga Yi. Nie podajemy w pracy szczegółowej dyskusji i prezen-

tacji procedur estymacyjnych wykorzystywanych w tych modelach. Procedury te wraz 

związaną z nimi szczegółową dyskusją są zamieszczone w cytowanych juŜ wielokrotnie 

pracach autorów. 

Procedurę estymacji wykorzystaną w modelu Bongaartsa moŜna określić jako dwu-

stopniową, w modelu zaś Zenga Yi jako trzystopniową3. W procedurze trzystopniowej 

estymacja obejmuje kolejno trzy etapy: etap 1. - estymacja prawdopodobieństw przejść 

dla stanu cywilnego; etap 2. – estymacja prawdopodobieństw przejść dla stanów marke-

ra jako prawdopodobieństw warunkowych zaleŜnych od zmian stanu cywilnego (naleŜy 

przy tym pamiętać, Ŝe głównymi przyczynami wywołującymi zmianę statusu markera, 

oprócz zmian stanu cywilnego, są: opuszczenie domu rodzinnego i zgon matki); etap 3. 

– mnoŜenie wyznaczonych w etapie 1. i 2. prawdopodobieństw przejść dla wyróŜnionych 

stanów. Otrzymuje się tzw. prawdopodobieństwa przejść dla połączonych statusów sta-

nu cywilnego i markera. Te trzy kroki procedury uznaje się za dość waŜne w estymacji 

modelu. Ponadto szacuje się prawdopodobieństwa przejścia pomiędzy liczbą urodzo-

nych dzieci oraz w kolejności estymuje się prawdopodobieństwa przejścia dla stanów 

rodzinnych4. Do szacowania tych ostatnich prawdopodobieństw wykorzystuje się proce-

dury tzw. częściowej techniki estymacji tablic trwania Ŝycia. Technika odnosi się do es-

tymacji skumulowanej frakcji (odsetka) dzieci przebywających w domu rodzinnym do 

                                            
3 Procedura trzystopniowa dotyczy tylko estymacji prawdopodobieństw zmian stanów cywilnych i mar-

kera. Dodatkowo w modelu szacuje się prawdopodobieństwa przejścia pomiędzy liczbą urodzonych dzieci 
(stanami parity) oraz prawdopodobieństwa przejścia pomiędzy róŜnymi stanami rodzinnymi. 

4 Stany rodzinne są definiowane jako liczby dzieci pozostających w domu rodzinnym i zamieszkujących 
wspólnie z rodzicem (rodzicami). 
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określonego wieku, pod warunkiem doŜycia tego wieku, którą wyznacza się za pomocą 

średniej waŜonej. 

Rys.  5.2. Zmiany stanów w modelu Bongaartsa i modelu Zenga Yi w przedziale wieku  

x, x + 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie prac: J. Bongaarts: The Projection of Family Compo-
sition over the Life Course with Family Status Life Tables. (W:) J. Bongaarts, T. Burch, 
K. Wachter (red.), 1987: Family Demography, Methods and their Applications, s. 189-
212; Zeng Yi, 1987: The Family Status Life Table: An Extension of Bongaart’s Nuclear 
Family Model. Working Paper, No. 70, NIDI, Voorburg, s. 15. 

Model Zenga Yi, podobnie jak model J.Bongaartsa, opiera się na załoŜeniu procesu 

Markowa: prawdopodobieństwa przejścia zaleŜą od stanu pobytu na początku przedziału 

czasu, a nie od historii osoby z przeszłości. Dodatkowo w modelu Zenga Yi przyjęto za-

łoŜenia: 

− płodność zaleŜy od wieku, liczby urodzonych dzieci (parity) oraz stanu cywilnego; 

− umieralność zaleŜy od wieku i stanu cywilnego; 

− zawarcie pierwszych małŜeństw, owdowienia, ponowne małŜeństwa, rozwody, zale-

Ŝą od wieku i stanu cywilnego; 

− zmiany statusu markera (dzieci pozostają w domu lub opuszczają dom rodzinny) za-

leŜą od wieku, czasu przebywania kiedykolwiek w stanie zamęŜnym oraz przeciętnej 

liczby krewnych kobiety. 

Wymienione przesłanki implikują dodatkowe załoŜenia, między innymi załoŜenie 

homogeniczności, które oznacza, Ŝe osoby o tych samych charakterystykach mają takie 

same wartości prawdopodobieństw przejścia. Przyjęte załoŜenia markowowskie oraz 

dotyczące homogeniczności w tym modelu są mniej restrykcyjne (z uwagi na duŜą liczbę 

Model J. Bongaartsa

x x+1zgon

zmiany stanów:
dzietności i rodzinnego

zmiany stanów:
dzietności i rodzinnego

Model Zenga Yi

x x+1

zmiany stanów:
dzietności i rodzinnego

zmiany stanów:
dzietności i rodzinnego

zmiany stanu: cywilnego

zmiany stanów: cywilnego,
markera, zgon
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stanów i moŜliwych między nimi przejść) niŜ w innych modelach demograficznych, np. 

modelach płodności, w których głównie uwzględnia się wiek, bądź wiek i stan cywilny. 

W odniesieniu do załoŜeń markowowskich i homogeniczności w modelu są 

uwzględnione następujące dodatkowe załoŜenia: 

− jednostajny rozkład zdarzeń demograficznych w pojedynczym przedziale wieku; 

− osoby, które zmarły w określonym przedziale wieku, mają te same wartości wskaźni-

ków demograficznych przed zgonem, jak te, które pozostały przy Ŝyciu; 

− poszczególne zdarzenia mają miejsce raczej w jednym punkcie czasu, niŜ w ciągu 

roku (pomiędzy wiekiem x a x +1); 

− rodzice przebywają razem ze swoimi dziećmi, przy czym mogą przebywać z jednym 

zamęŜnym (Ŝonatym) dzieckiem i jego współmałŜonkiem oraz ich zamęŜnymi dziećmi. 

Nie ma w rodzinie zamęŜnych (Ŝonatych) braci oraz sióstr przebywających wspólnie; 

− w przypadku rozwiązania małŜeństwa dzieci zawsze pozostają z matką, a jeśli matka 

umiera, dzieci mogą dołączyć do nowej rodziny załoŜonej przez ojca (tzw. rodziny 

przysposobionej - step family) lub dołączyć do rodziny innych krewnych; 

− wielokrotne urodzenia w pojedynczym przedziale wieku traktowane są jako urodzenia 

pojedyncze. 

Kolejnym postępem metodologicznym w modelu Zenga Yi, w porównaniu z mode-

lem J. Bongaartsa, było podjęcie próby uogólnienia modelu rodzinnych tablic trwania 

Ŝycia, który jest modelem stacjonarnym, na model ludności ustabilizowanej. 

Przy wykorzystaniu modelowych tablic trwania Ŝycia analiza moŜe być prowadzona z 

uwzględnieniem dwóch róŜnych ujęć (Zeng Yi, 1988, s. 97, 98). W pierwszym opis cyklu 

Ŝycia lub historii Ŝycia członków realnej bądź fikcyjnej kohorty jest perspektyw ą historii 

Ŝycia jednostki.  Według drugiego ujęcia jest to tablica trwania Ŝycia rozumiana jako ze-

staw określonych prawdopodobieństw przejść - perspektywa populacji . Jeśli liczba zgo-

nów na jednostkę czasu jest równa liczbie urodzeń na jednostkę czasu w dostatecznie 

długim okresie, wówczas mamy do czynienia z populacją stacjonarną. Zagadnienie płod-

ności nie jest dostatecznie wyraźnie uwzględnione w tradycyjnych tablicach trwania Ŝycia, 

a funkcja L(x) tablic trwania Ŝycia jest interpretowana jako liczba ludności pomiędzy wie-

kiem x a x+h w populacji stacjonarnej (gdzie h jest przedziałem wieku). Formuła populacji 

stacjonarnej nie odnosi się w dosłownym tego słowa znaczeniu do rodzinnych tablic trwa-

nia Ŝycia, poniewaŜ leŜące u jej podstaw schematy płodności i umieralności niekoniecznie 

kompensują się. JeŜeli załoŜyć, Ŝe leŜące u podstaw opracowania rodzinnych tablic trwa-

nia Ŝycia warunki płodności i umieralności pozostają stałe przez odpowiednio długi czas, 

wówczas populacja staje się zbieŜna z populacją ustabilizowaną. 

F.W. Oechsli (por. F.W. Oechsli, 1975) rozszerzył model populacji tablic trwania Ŝy-

cia, który uwzględniał proces zawierania pierwszych małŜeństw i dzietność na populacją 

ustabilizowaną. RozbieŜność między populacją ustabilizowaną a populacją stacjonarną 

jest konsekwencją wzrostu populacji. Wykorzystując podejście zaproponowane przez  
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F.W. Oechsli, Zeng Yi rozszerzył model rodzinnych tablic trwania Ŝycia na model popu-

lacji ustabilizowanej przy wykorzystaniu następującej procedury: 

Kmkpc(x) = e-r(x+1/2) Lmkpc(x), (5.12) 

gdzie: 

Kmkpc(x) - liczba ludności w populacji ustabilizowanej w stanie cywilnym - m, stanie mar-

kera -k, stanie dzietności - p, stanie rodzinnym - c, będącej w wieku x ukończo-

nych lat; 

e - podstawa logarytmu naturalnego; 

r - współczynnik przyrostu naturalnego 

Lmkpc(x) - funkcja tablic trwania Ŝycia, która oznacza liczbę osobolat przeŜytych w sta-

nach: cywilnym - m, markera - k, dzietności - p, rodzinnym - c, pomiędzy wie-

kiem x a x+1. 

Oba modele, tj. J. Bongaartsa i Zenga Yi, mogą być wykorzystywane do rachunków 

symulacyjnych słuŜących badaniom wpływu determinant demograficznych na wielkość, 

skład i strukturę rodziny oraz jej cykl Ŝycia. Istotnym postępem w modelu Zenga Yi w 

porównaniu z modelem J.Bongaartsa było rozwinięcie modelu rodziny nuklearnej w mo-

del rodziny nuklearnej i trzypokoleniowej przez wprowadzenie instytucji markera, nowego 

systemu identyfikacji stanów rodzinnych i udoskonalenie procedur estymacyjnych5, gdzie 

na szczególną uwagę zasługuje omówiona wcześniej procedura estymacji trzystopniowej 

oraz rozszerzenie modelu rodzinnych tablic trwania Ŝycia (który jest modelem populacji 

stacjonarnej) na model populacji ustabilizowanej według koncepcji Oechsliego. Obaj au-

torzy opracowali programy komputerowe, które mają słuŜyć rozpowszechnianiu idei mo-

delowania cyklu Ŝycia rodziny. Program opracowany przez J.Bongaartsa, jak juŜ wspo-

mniano, nosi nazwę FAMTAB, program zaś opracowany przez Zenga Yi - FAMY. 

5.3. DANE ŹRÓDŁOWE DO ESTYMACJI MODELU DLA POLSKI 

Jako dane źródłowe do estymacji modelu dla danych polskich wykorzystano dane 

pochodzące z NSP 1988, Mikrospisu 1995 oraz dane bieŜącej statystyki GUS z lat 

1988,1989 oraz 1994, 1995. Zdecydowana większość współczynników, które stanowią 

dane źródłowe do estymacji modelu, była wyznaczana jako współczynniki (wskaźniki) 

occurrence exposure rates (oznaczane symbolami OE)6. Dla potrzeb estymacji tablic 

                                            
5 Metoda estymacji opracowana i zastosowana przez Zenga Yi w modelu rodzinnych tablic trwania Ŝy-

cia została wykorzystana przez autora w nowym wielostanowym modelu projekcyjnym rodzin i gospo-
darstw domowych (por. Zeng Yi, W.Vaupel, W.Zhenglian, 1997).  

6 Zasady konstrukcji współczynników occurrence exposure rates (to jest wskaźników „wystawienia”, in-
aczej „naraŜenia” na wystąpienie zdarzenia) zamieszczono w pracy: E.Frątczak, 1996b. 
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współczynniki były wyznaczane jako średnie z danych dla dwóch sąsiadujących lat. Na-

tomiast wskaźniki opuszczania domu rodzinnego niezbędne do modelowania były odtwa-

rzane na podstawie danych z polskich badań retrospektywnych 1988 i 1991. Dane wej-

ściowe do estymacji modelu to: 

1. Dane dotyczące umieralności: współczynniki zgonów dla kobiet i męŜczyzn ogółem 

oraz wg stanu cywilnego dla kobiet. 

2. Dane dotyczące zmian stanów małŜeńskich dla kobiet: 

− częstość zawierania 1. małŜeństwa, 

− współczynniki OE dla 1. małŜeństwa, 

− proporcja kobiet kiedykolwiek zamęŜnych, 

− minimalny wiek przy zawarciu małŜeństwa, 

− średni wiek przy zawarciu małŜeństwa, 

− współczynniki OE dla owdowień, 

− współczynniki OE dla rozwodów, 

− współczynniki OE dla ponownych małŜeństw dla osób owdowiałych i rozwiedzionych, 

− status kohabitacji, 

− liczba stanów stanu cywilnego. 

3. Dane dotyczące płodności: 

− współczynniki płodności, 

− współczynniki OE dla kolejnych urodzeń wg wieku matki lub prawdopodobieństwa dla 

kolejnych urodzeń. 

4. Dane dotyczące opuszczania domu rodzinnego przez dzieci: 

− rozkłady (częstości opuszczających dom rodzinny przed zawarciem małŜeństwa i ich 

rozkład wg wieku (ich suma powinna równać się 1,0 lub 100%), 

− procentowy udział rodziców, którzy mają zamęŜne dzieci i nie zamieszkują z nimi, 

− rozkłady częstości wg czasu trwania małŜeństwa dzieci opuszczających dom rodzin-

ny po zawarciu małŜeństwa (ich suma powinna się równać 1,0 lub 100 %). 

Wszystkie wymagane dane są współczynnikami dla pojedynczych grup wieku, po-

między najniŜszym i najwyŜszym wiekiem (tj. 15-49 lat). Dla pozostałych grup wieku wy-

magane są współczynniki dla pięcioletnich grup wieku oraz dla grupy 90 lat i więcej. Dla 

młodszych grup wieku dane dotyczące umieralności odnoszą się do wieku: 0, 1-4, 5-9, 

10-14 lat. 

Dane, o których mowa w punktach 1–3, dotyczą szacowania modelu rodziny nukle-

arnej, natomiast dane w punktach 1–4 dotyczą zarówno modelu rodziny nuklearnej, jak i 

trzypokoleniowej. 

Wymieniony wykaz wskaźników nie obejmuje wszystkich danych wprowadzonych do 

modelu. W czasie pracy z programem FAMY, który wykorzystano do estymacji modelu dla 

Polski, przy zakładaniu zbiorów danych wejściowych naleŜy odpowiadać, wprowadzając 

konkretne wartości liczbowe, na pytania zadawane przez program, np. naleŜy podać 

udział urodzeń Ŝeńskich wśród noworodków, naleŜy podać % kobiet, które są bezdzietne 
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(nie rodzą dzieci) w ciągu Ŝycia itd. W przypadku braku danych wejściowych, np. współ-

czynników OE pierwszych małŜeństw, lub współczynników zgonów istnieje moŜliwość sko-

rzystania z tablic modelowych po uprzednim podaniu wybranych parametrów. 

Zakładając wielką przydatność modelowych rodzinnych tablic trwania, jako narzę-

dzia umoŜliwiającego pomiar wpływu demograficznych determinant na dynamikę rodzi-

ny, w sytuacji duŜych zmian procesów demograficznych w okresie transformacji w Pol-

sce podjęto zadanie oszacowania takich tablic dla dwóch okresów: lat 1988/1989 oraz 

1994/1995. 

5.4. SYNTETYCZNE OMÓWIENIE WYNIKÓW ESTYMACJI  
MODELU RODZINNYCH TABLIC TRWANIA śYCIA 

Otrzymany zbiór wyników estymacji modeli rodzinnych tablic trwania Ŝycia dla Pol-

ski dla lat 1988/1989 i 1994/1995 jest bardzo obszerny, co skłoniło Autorkę do zamiesz-

czenia w Aneksie 2. jedynie części tablic wynikowych7. W tekście rozdziału zamieszono 

wykresy, które w sposób syntetyczny przedstawiają zmiany parametrów i wybranych 

struktur rozkładów między dwoma okresami, dla których dokonano estymacji modelu. 

Jak wspomniano wcześniej, model rodzinnych tablic trwania Ŝycia jako model makrosy-

mulacyjny jest narzędziem umoŜliwiającym pomiar wpływu determinant demograficznych 

na zmiany wielkości i struktury rodziny, a dosłowniej, dynamikę rodziny. Demograficzny-

mi determinantami zmian składu i wielkości rodziny są zmiany w poziomie i skali płodno-

ści, małŜeńskości (w tym 1.małŜeństwo, rozpad małŜeństwa, ponowne małŜeństwa), 

umieralności (umieralność dzieci i owdowienia). Zdarzeniami, które zmieniają wielkość i 

skład rodziny, są: urodzenia, zgony, małŜeństwa, rozwody, owdowienia, ponowne mał-

Ŝeństwa, opuszczanie domu rodzinnego przez dzieci. 

Stosownie do rodzaju estymowanego modelu, wyniki estymacji moŜna interpreto-

wać na co najmniej dwa sposoby. Pierwszy sposób to analiza uzyskanych wyników z 

punktu widzenia cyklu Ŝycia jednostki lub członków kohorty. Dokładniej jest to ocena w 

wymiarze cyklu Ŝycia jednostek naleŜących do kohorty. Drugi sposób oceny wyników 

estymacji rodzinnych tablic trwania Ŝycia to opis populacji ustabilizowanej, w której wy-

stępuje określony poziom umieralności, płodności i małŜeńskości. Uzyskane wyniki es-

tymacji modelu dla Polski, z uwagi na rodzaj estymowanego modelu dają podstawę do 

analiz i interpretacji pierwszego typu. 

Otrzymane wyniki estymacji modelu rodzinnych tablic trwania Ŝycia to wyniki odno-

                                            
7 Model dla Polski oszacowano z wykorzystaniem autorskiego programu prof. Zenga Yi „FAMY” 

(por.Zeng Yi, 1990: FAMY A PC Computer Program for Family Status Life Table Analysis, User’s Manual: 
iec ProGAMMA, Groningen, the Netherlands). W trakcie przygotowywania do druku jest publikacja Autorki, 
w której zamieszczony będzie pełny zbiór wyników estymacji modeli rodzinnych tablic trwania Ŝycia dla 
Polski, dla dwóch wymienionych okresów.  
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szące się do kohorty syntetycznej (nierzeczywistej), dające odpowiedź na pytanie, jak 

przebiega historia cyklu Ŝycia rodziny odniesiona do jednostki (kobiety) w kohortach syn-

tetycznych, jeśli poziom (przebieg) procesów demograficznych stanowiących podstawę 

estymacji modeli będzie taki, jak w dwóch objętych badaniem okresach, to jest 

1994/1995 i 1988/1989. 

Warto przypomnieć przed przystąpieniem do szczegółowej interpretacji wnyków ta-

blic rodzinnych, Ŝe w tablicach trwania Ŝycia według stanu cywilnego rozróŜnia się dwa ty-

py miar: population based i marital status based 8. W miarach population based ocena o-

bejmuje historię Ŝycia jednostek naleŜących do kohorty, wyróŜnionych ze względu na wiek 

niezaleŜnie od stanu cywilnego. W miarach marital status based historia Ŝycia jednostek 

naleŜących do kohorty jest zaleŜna od stanu cywilnego. Miary population based określa 

się jako miary bezwarunkowe, natomiast marital status based są miarami warunkowymi. 

Miary do oceny zmian w stanie cywilnym uzyskane z estymacji modeli rodzinnych 

tablic trwania Ŝycia są miarami typu population based (bezwarunkowymi), to jest dostar-

czają informacji o stanie cywilnym w wieku x według statusu przy wejściu do populacji (to 

jest od momentu urodzenia w wieku x = 0 lat). Interpretując uzyskane wyniki ograniczy-

my się do oceny zmian w zakresie: stanu cywilnego, rozkładu urodzeń według kolejności 

i wieku matki, rozkładu kobiet wg liczby urodzonych dzieci, struktury rodziny oraz relacji 

międzygeneracyjnych. 

Podstawowe zmiany w stanie cywilnym w okresie objętym badaniem (tj. latach 

1988/89 i 1994/1995) to: 

1. Wzrost udziału kobiet w stanie wolnym (por. rys. 5.3). Dla przykładu udział kobiet 

w stanie wolnym w wieku 50 lat w okresie 1988/89 wynosił 7,7 %, w latach zaś 

1994/1995 - 16,7%, czyli wzrósł o 116,8%. 

2. Spadek udziału kobiet w stanie zamęŜnym (por. rys. 5.4). Według tablic 

1988/1989 udział kobiet w stanie zamęŜnym w wieku 40 lat wynosił 75,5%, w tabli-

cach 1994/1995 odpowiednio 71,3%. Stanowi to spadek o 5,6 %. Główną przyczyną 

spadku udziału kobiet zamęŜnych we wszystkich grupach wieku była obniŜająca się 

częstość zawierania pierwszych małŜeństw wśród kobiet. Ogólny współczynnik zawie-

rania 1.małŜeństw wśród kobiet w latach 1988/89 wynosił 0,88 i obniŜył się do pozio-

mu 0,66 dla lat 1994/1995 (spadek o 25%)9. 

                                            
8 Por. m.in. prace: R. Schoena, 1975, 1988; F. Willekensa, A. Rogersa, 1978; F. Willekens, I. Shah,  

J.M. Shah, P. Ramachndran, 1982; E. Gołaty,1987; M. Kędelskiego i E. Gołaty, 1986. Warto podkreślić, Ŝe 
pierwszymi autorami, którzy dokonali szacunku tablic trwania Ŝycia według stanu cywilnego w Polsce z wyko-
rzystaniem programu komputerowego do szacowania wielostanowych tablic LIFEINDEC, IIASA, 1979 (au-
torstwa F. Willekensa) byli E. Gołata i M. Kędelski. Wyniki estymacji są zamieszczone w pracach: E. Gołaty, 
1987; M. Kędelskiego, E. Gołaty, 1986. W dwu ostatnich wymienionych pracach moŜe tam teŜ Czytelnik 
znaleźć krótki przegląd historii konstrukcji tablic eliminacji w Polsce. Warto za autorami przytoczyć informa-
cję, Ŝe „…w Polsce, pierwsze kohortowe tablice zawierania związków małŜeńskich przez kobiety w wieku 
rozrodczym zawdzięczamy pracy L. Bolesławskiego, 1975”. Z kolei w publikacji L. Bolesławskiego (1994) 
znajduje się wykaz opracowanych i opublikowanych tablic trwania Ŝycia w Polsce przygotowanych w Głów-
nym Urzędzie Statystycznym. 

9 Dokładną analizę skali oraz zakresu zmian formowania i rozpadu związków małŜeńskich w Polsce w 
okresie transformacji zamieszczono w pracy I. Kowalskiej, 1999. 
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3. Spadek udziału kobiet w stanie owdowiałym (por. rys. 5.5), czego główną przyczyną 

były pozytywne zmiany w poziomie umieralności, w tym głównie umieralności męŜczyzn. 

4. Spadek udziału kobiet w stanie rozwiedzionym (por. rys. 5.6), co jest odzwiercie-

dleniem malejącej liczby rozwodów. 

Rys.  5.3. Rozkład kobiet w stanie wolnym według wieku (w %) – wyniki estymacji rodzin-

nych tablic trwania Ŝycia, Polska, 1988/89, 1994/95 
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Źródło: opracowanie własne. 

Rys.  5.4. Rozkład kobiet w stanie zamęŜnym według wieku (w %) – wyniki estymacji ro-

dzinnych tablic trwania Ŝycia, Polska, 1988/89, 1994/95 
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Źródło: opracowanie własne. 

Rys.  5.5. Rozkład kobiet w stanie owdowiałym według wieku (w %) – wyniki estymacji 

rodzinnych tablic trwania Ŝycia, Polska, 1988/89, 1994/95 
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Źródło: opracowanie własne. 
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Rys.  5.6. Rozkład kobiet w stanie rozwiedzionym według wieku (w %) – wyniki estymacji 

rodzinnych tablic trwania Ŝycia, Polska, 1988/89, 1994/95 
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Źródło: opracowanie własne. 

Rys.  5.7. Oczekiwana długość czasu pobytu w róŜnych stanach cywilnych w wieku po-

wyŜej 15 lat – wyniki estymacji rodzinnych tablic trwania Ŝycia, Polska 

1988/1989, 1994/1995 
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Źródło: opracowanie własne. 

Rys.  5.8. Oczekiwana długość czasu pobytu w róŜnych stanach cywilnych powyŜej 65 lat 

- wyniki estymacji rodzinnych tablic trwania Ŝycia, Polska 1988/1989, 

1994/1995 

Źródło: opracowanie własne. 
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Syntetyczny obraz zmian w stanie cywilnym powyŜej 15 roku Ŝycia zaprezentowano 

na rys. 5.7. Wzrost długości czasu pobytu nastąpił w odniesieniu do stanu wolnego, w 

przypadku pozostałych stanów cywilnych (stany: małŜeński, rozwiedziony, owdowiały) 

czas pobytu w wieku powyŜej 15 roku Ŝycia obniŜył się w latach 1994/1995 w porówna-

niu do okresu 1988/1989. Zmiany w oczekiwanej długości czasu pobytu w róŜnych sta-

nach cywilnych powyŜej wieku 65 lat (por. rys. 5.8) charakteryzują się wydłuŜeniem cza-

su pobytu w stanie wolnym i zamęŜnym oraz obniŜeniem czasu pobytu w stanach: 

owdowiałym i rozwiedzionym. 

Wyniki estymacji rodzinnych tablic trwania Ŝycia umoŜliwiają obserwację zmian w 

rozkładach urodzeń według kolejności i wieku matki. W naszych ocenach ograniczymy 

się do komentarza obserwowanych zmian w zakresie urodzeń pierwszej, drugiej i trzeciej 

kolejności przy wybranym wieku kobiety, tj. 20, 30, 40 i 50 lat. Stosowne informacje za-

mieszczają wykresy 5.9 – 5.11. Dla lat 1988/89 − 9,9% kobiet 20-letnich miało jedno 

dziecko i tylko 4,6% kobiet według tablic z lat 1994/95. Dla wieku 30 lat rozbieŜności 

pomiędzy wynikami estymacji dla dwóch okresów są znacznie mniejsze, a frakcje kobiet, 

które urodziły 1.dziecko wynosiły odpowiednio 25% dla lat 1988/89 i 20,3 % dla lat 

1994/1995. Dla wieku kobiety 40 i 50 lat struktury są nieznacznie korzystniejsze dla 

okresu 1994/1995 i wynoszą około 18% w porównaniu do około 17% w latach 1988/89. Z 

dwóch przedstawionych rozkładów (por. rys. 5.9) jednoznacznie wynika, Ŝe w badanym 

okresie nastąpiły dość istotne zmiany w rozkładzie pierwszych urodzeń według wieku 

matki. Pierwsze urodzenia mają miejsce w coraz to starszym wieku kobiety, zbliŜonym 

do około 30 lat. Podobną, duŜą skalę zmian moŜna obserwować w rozkładach dla uro-

dzeń drugich i trzecich. W obu przypadkach (por. rys. 5.10 i 5.11) struktury urodzeń dru-

giej i trzeciej kolejności niezaleŜnie od wybranego wieku matki róŜnią się znacznie mię-

dzy okresami, a rozbieŜności są znacznie większe niŜ to miało miejsce w przypadku 

pierwszych urodzeń. Frakcje kobiet dla urodzeń drugich i trzecich niezaleŜnie od wieku 

kobiety są znacznie niŜsze dla lat 1994/95 niŜ dla lat 1988/89. MoŜna zatem wniosko-

wać, Ŝe zachowania prokreacyjne kobiet obserwowane poprzez rozkłady urodzeń we-

dług kolejności zmieniły się dość znacznie w badanym okresie, czego wyrazem są zna-

czące zmiany w rozkładzie kobiet według liczby urodzonych dzieci u końca kariery pro-

kreacyjnej kobiety. W sposób syntetyczny zmiany te przedstawione są na rys. 5.12. W 

rozkładzie z okresu 1988/1989, który jest rozkładem jednomodalnym, dominowała liczba 

dzieci równa 2. Odpowiedni rozkład dla roku 1994/1995 nie jest rozkładem jednomodal-

nym, posiada dwa ośrodki dominujące przy 0. liczbie dzieci i 2. dzieci. Dla okresu 

1994/1995 największy udział w ogólnej strukturze, to jest około 36%, posiadają kobiety z 

0. liczbą dzieci. Według oszacowanych tablic na kobietę w wieku 50 lat w Polsce w la-

tach 1988/1989 przypadało średnio dwoje dzieci, w latach zaś 1994/1995 średnia liczba 

dzieci wynosiła odpowiednio 1,5. Wyniki estymacji jednoznacznie dokumentują i pokazu-

ją, jak wielka skala zmian i jak istotne przeobraŜenia następują w modelu rodziny w Pol-

sce w okresie objętym obserwacją (tj. w okresie powszechnie nazywanym okresem 
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transformacji) w wymiarze modelowych rodzinnych tablic trwania Ŝycia. Wyniki te naleŜy 

traktować jako powaŜny sygnał o czekającej nas skali zmian w cyklu Ŝycia rodziny i jej 

składzie. NaleŜy zatem zgodzić się z opinią J. Paradysza (1994), Ŝe obserwowany głę-

boki proces przeobraŜania rodziny polskiej jeszcze się nie zakończył. Zmiany, które ob-

serwuje się w rozkładzie kobiet według liczby urodzonych dzieci w okresie 1988/1989 i 

1994/1995 są głównie konsekwencją obniŜającej się płodności oraz spadającej skłonno-

ści do zawierania pierwszych i ponownych małŜeństw10. W okresie objętym badaniem 

ogólny współczynnik dzietności w Polsce (TFR) obniŜył się z poziomu 2,1 (w latach 

1988/1989) do poziomu 1,7 (w latach 1994/1995) co stanowi spadek o 19%. Przypomina 

się, Ŝe model bazuje na załoŜeniu, Ŝe tylko bieŜąco zamęŜne kobiety rodzą dzieci, zatem 

kombinacja spadku częstości zawierania pierwszych małŜeństw przez kobiety o 25% i 

poziomu płodności o 19 % to główny czynnik sprawczy zmian w strukturach rozkładów 

przedstawionych na rys. 5.12. 

Rys.  5.9. Rozkład urodzeń 1. dziecka wg wieku matki (dla wybranego wieku kobiety) – 

wyniki estymacji rodzinnych tablic trwania Ŝycia, Polska 1988/1989, 1994/1995 
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Źródło: opracowanie własne. 

Rys.  5.30. Rozkład urodzeń 2. dziecka wg wieku matki (dla wybranego wieku kobiety) – 

wyniki estymacji rodzinnych tablic trwania Ŝycia, Polska 1988/1989, 1994/1995 
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Źródło: opracowanie własne. 

                                            
10 Szczegółowa ocena zmian płodności w Polsce w okresie transformacji wraz z próbą interpretacji jest 

zamieszczona w pracach E.Frątczak, 1999a, 1999c. 
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Rys.  5.11. Rozkład urodzeń 3. dziecka wg wieku matki (dla wybranego wieku kobiety) – 

wyniki estymacji rodzinnych tablic trwania Ŝycia, Polska 1988/1989, 1994/1995 
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Źródło: opracowanie własne. 

Rys.  5.12. Rozkład kobiet w wieku 50 lat według liczby urodzonych dzieci – wyniki esty-

macji rodzinnych tablic trwania Ŝycia, Polska 1988/1989, 1994/1995 
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Źródło: opracowanie własne. 

Zakładając niezmienne poziomy płodności i umieralności, istnieje moŜliwość dania 

odpowiedzi na podstawie wyników estymacji rodzinnych tablic trwania Ŝycia na wiele inte-

resujących pytań uwzględniających relacje, zaleŜności międzygeneracyjne. Dla przykładu: 

− Jaki jest udział kobiet, które posiadają Ŝyjącą matkę, Ŝyjącego ojca lub oboje Ŝyją-

cych rodziców? 

− Jak duŜo doŜywających dzieci z pośród urodzonych posiada kobieta zaleŜnie od jej 

wieku? 

− Jaką część swojego dorosłego Ŝycia przeznaczy na opiekę nad starszym rodzicem 

(rodzicami)? 

− Jaką część swojego dorosłego Ŝycia spędzi kobieta mając do opieki dziecko (dzieci) 

do lat 18? 

− Jak duŜo czasu z dorosłego Ŝycia przeznaczy kobieta na opiekę związaną z wycho-

waniem dzieci oraz (i, lub) starzejących się rodziców (rodzica)? 

Na wyŜej postawione pytania, jak równieŜ wiele innych, moŜna odpowiedzieć bazu-

jąc na wynikach estymacji rodzinnych tablic trwania Ŝycia. 
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Rys.5.13 i 5.14 zamieszczają rozkłady kobiet zamęŜnych i niezamęŜnych w wieku 

65 lat i więcej według liczby Ŝyjących (dokładniej doŜywających) dzieci. Zarówno wśród 

kobiet zamęŜnych, jak i niezamęŜnych największe róŜnice dla dwóch badanych okresów 

występują przy 0. liczbie dzieci oraz dwójce dzieci, najmniejsze zaś przy większej liczbie 

doŜywających dzieci, tj. czterech, pięciu i więcej. Przeciętna liczba doŜywających dzieci 

przypadająca na zamęŜną kobietę w wieku 65 lat i więcej wynosiła 2,2 dziecka dla lat 

1988/89 i 1,7 dziecka dla lat 1994/95. Przeciętna liczba doŜywających dzieci przypadają-

ce na kobietę niezamęŜną w wieku 65 lat i więcej dla dwóch badanych okresów wynosiły 

kolejno 1,7 oraz 0,9 dziecka. 

Rys.  5.13. Rozkład kobiet zamęŜnych w wieku 65 lat i więcej według liczby Ŝyjących 

dzieci - wyniki estymacji rodzinnych tablic trwania Ŝycia, Polska 1988/1989, 

1994/1995 

Źródło: opracowanie własne. 

Rys.  5.14. Rozkład kobiet niezamęŜnych w wieku 65 lat i więcej według liczby Ŝyjących 

dzieci - wyniki estymacji rodzinnych tablic trwania Ŝycia, Polska 1988/1989, 

1994/1995 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys.  5.15. Rozkład kobiet według wieku, które posiadają Ŝyjącą matkę - wyniki estymacji 

rodzinnych tablic trwania Ŝycia, Polska 1988/1989, 1994/1995 

Źródło: opracowanie własne. 

Rys.  5.16. Oczekiwana liczba lat dorosłego Ŝycia (powyŜej 15 lat) spędzona na odpowie-

dzialności za rodzinę - wyniki estymacji rodzinnych tablic trwania Ŝycia, Polska 

1988/1989, 1994/1995 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys 5.15 przedstawia rozkład kobiet według wieku posiadających Ŝyjącą matkę. 

Zakładając poziom płodności i umieralności na poziomie lat 1988/89, tylko 0,8% dziew-

czynek w wieku 10 lat oraz 2,8% kobiet w wieku 20 lat nie posiadało Ŝyjącej matki. Dla 

warunków przyjętych na poziomie lat 1994/1995 udziały wynosiły odpowiednio 0,7% i 

2,8%, co oznacza, Ŝe dla tego wieku kobiety (dziewczynki) róŜnice pomiędzy dwoma 

badanymi okresami praktycznie nie istnieją. Za istotne róŜnice dla dwóch badanych 

okresów moŜna uznać wartości występujące w starszym wieku kobiety. Dla przykładu w 

wieku 70 lat 2% kobiet według tablic z lat 1994/95 i 3,6% kobiet według tablic 1988/89 

posiada Ŝyjącą matkę. Zaobserwowane róŜnice w starszych latach Ŝycia kobiety są nie 

tyle konsekwencją zmian w poziomie umieralności, ale w znacznym stopniu zmian w po-

ziomie płodności. 

Wraz z wiekiem kobiety wzrasta liczba lat spędzonych na odpowiedzialności na 

rzecz członków rodziny. O skali zaleŜności międzygeneracyjnych w sposób syntetyczny 

informuje rys.5.16. W kaŜdym z rodzajów wyróŜnionej odpowiedzialności na rzecz człon-

ków rodziny liczba lat dorosłego Ŝycia kobiety przeznaczona na ten cel jest wyŜsza w 

latach 1988/89 w porównaniu do lat 1994/95. Liczba lat Ŝycia, które teoretycznie kobieta 

moŜe poświęcić na opiekę nad dzieckiem (dziećmi) do lat 18, wynosi 19,3 lat według 

tablic 1988/89 i odpowiednio 14 lat według tablic 1994/95. Kolejno liczba lat, która teore-

tycznie moŜe być powiązana z odpowiedzialnością na rzecz rodziców (rodzica) w wieku 

65 lat i więcej lub dzieci (dziecka) w wieku do 18 lat wynosi 31,1 lat według tablic 

1988/89 i odpowiednio 26,3 lat według tablic 1994/95. Na opiekę jednocześnie nad 

dzieckiem i rodzicem kobiety przypada średnio 10,5 lat dorosłego Ŝycia według tablic 

1988/89 oraz 5,7 lat według tablic 1994/95. 

Przedstawione syntetyczne wyniki estymacji modelu rodzinnych tablic trwania Ŝycia 

stanowią jedynie część analizy bogatego materiału otrzymanego z estymacji modelu. 

Zarówno prace nad analizą wyników, jak i nad nowymi estymacjami, włączając do prze-

prowadzanych symulacji moŜliwość wykorzystania proponowanych przez program FAMY 

rozwiązań modelowych, są kontynuowane przez Autorkę. 

Jak wykazały wyniki estymacji modelu rodzinnych tablic trwania Ŝycia (modelu rodzi-

ny nuklearnej), model ten dość dobrze mierzy wpływ zmian procesów demograficznych w 

Polsce na dynamikę rodziny. Jest to model symulacyjny, zatem moŜe być wykorzystywany 

do róŜnego rodzaju rachunków hipotetycznych na rzecz nie tylko prac i analiz demogra-

ficznych, ale równieŜ na duŜą skalę w szeroko zdefiniowanym rynku ubezpieczeń. Istnieje 

duŜa przydatność modelu rodziny nuklearnej do analiz symulacyjnych związanych z sys-

temem emerytalnym ze względu na występujące w modelu moŜliwości pomiaru relacji 

międzygeneracyjnych. Pomiaru takich relacji (międzygeneracyjnych) nie dostarczają anali-

zy wyników prognoz demograficznych. Biorąc pod uwagę reformę ubezpieczeń społecz-

nych w Polsce i przewidywane duŜe procesowe zmiany w tym obszarze, wykorzystanie 

wyników (parametrów) rodzinnych tablic trwania Ŝycia wydaje się nie tylko być zalecane, 

ale wręcz rekomendowane do wykorzystania przez instytucje ubezpieczeniowe.  
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Oszacowane rodzinne tablice trwania Ŝycia dla Polski dla lat 1988/1989 i 

1994/1995 są pierwszym oszacowanym modelem tego typu w Polsce. Tym samym Pol-

ska dołączyła do grupy nielicznych krajów na świecie, gdzie tego typu aplikacje modelo-

we zostały przeprowadzone. Z literatury przedmiotu wiadomo, Ŝe takie modele zostały 

oszacowane dla: Austrii, Belgii, Brazylii, Chin, Kanady, USA. Przydatność stosowania 

tego typu analiz jest szczególnie uzasadniona w sytuacji, kiedy w krótkim czasie zacho-

dzą istotne zmiany w procesach demograficznych. Taka właśnie sytuacja występuje w 

Polsce od początku okresu transformacji społeczno-politycznej.  

Na zakończenie warto podkreślić, Ŝe po estymacji dla Polski tablic trwania Ŝycia 

według stanu cywilnego (M. Kędelski, E. Gołata, 1986; E. Gołata 1987) jest to kolejny 

postęp w zastosowaniu modelu cyklu Ŝycia jednostki i rodziny, czyli demografii wielosta-

nowej w Polsce. 

 



ZAKOŃCZENIE 

Przedstawiona w pracy teoria cyklu Ŝycia rodziny i jednostki oraz jej zastosowania 

pokazują moŜliwość analizy zjawisk i procesów demograficznych zarówno w skali makro, 

jak i mikro. Modelowanie w skali mikro jest przykładem analizy zmian przeszłych zjawisk 

i procesów demograficznych, czyli analizy „ historii przeszłości”. Modelowanie w skali 

makro jest przykładem analizy współczesnych zmian zjawisk i procesów, czyli analizy 

„historii współczesnej”. Analizę w skali mikro oparto na danych badań retrospektywnych, 

jest ona zatem analizą wzdłuŜną (kohortową) w demografii. Natomiast analizę w skali 

makro oparto na danych bieŜącej sprawozdawczości o zjawiskach i procesach demogra-

ficznych w Polsce, jest ona zatem analizą przekrojową (poprzeczną) w demografii. 

Przedstawione w pracy dwa podejścia naleŜy uznać za komplementarne, chociaŜ doty-

czą dwóch róŜnych okresów, a podejścia makro i mikro moŜna stosować do badania 

zjawisk i procesów demograficznych zarówno z przeszłości, teraźniejszości, jak i wyko-

rzystać do symulacji lub prognozowania. 

Tradycyjna analiza kohortowa, której dynamiczny rozwój obserwuje się po II wojnie 

światowej, jest zorientowana głównie na analizę zjawisk i procesów w tzw. stanie czy-

stym (pure state), gdzie kaŜde zjawisko(a) składające się na proces demograficzny jest 

(są) analizowane oddzielnie. Tymczasem oprócz studiowania pojedynczych zjawisk, 

istotne i zarazem konieczne jest badanie interakcji pomiędzy zjawiskami demograficz-

nymi i nie-demograficznymi tworzącymi róŜne procesy. Stanowi to drugie zasadnicze i 

fundamentalne zadanie dla analizy kohortowej. śeby temu sprostać, nie wystarczają 

konwencjonalne dane demograficzne i konwencjonalne metody analizy demograficznej.  

Charakterystyki opisujące jednostki, determinujące ich zachowania, a takŜe wpły-

wające na podejmowane decyzje, których efektem są zdarzenia demograficzne, zmienia-

ją się w czasie (dokładniej, zmieniają się w cyklu Ŝycia jednostki). To implikuje, Ŝe dość 

często przyjmowane załoŜenie o homogeniczności kohort wymaga weryfikacji, a co z 

tym się wiąŜe, wymaga pogłębionych studiów z zakresu heterogeniczności. Jedną z 

moŜliwości rozszerzenia analizy kohortowej poprzez uwzględnienie studiów nad interak-

cją zdarzeń oraz studiów nad heterogenicznością populacji jest podejście z zakresu ana-

lizy historii zdarzeń, włączające zarówno specjalistyczne badania statystyczne (badanie 

retrospektywne, prospektywne, badania ciągłe, tzw. follow-up survey, oraz odpowiednio 

zorganizowane bazy danych o zjawiskach i procesach), jak równieŜ właściwy sobie apa-

rat metod i modelowania. Nie oznacza to jednak, Ŝe demografowie nie zauwaŜali tych 

zagadnień wcześniej. Według D. Courgeau (1998), w pracach L. Henriego i R. Pressata 

z lat 50. i 60. zagadnienie konieczności badania heterogeniczności i interakcji zjawisk 
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było wielokrotnie podnoszone, ale materiały źródłowe dostępne ówcześnie, a głównie 

pochodzące z rejestracji bieŜącej, uniemoŜliwiały podjęcie takich studiów.  

Metodologia i modele analizy historii zdarzeń w zastosowaniu do oceny zjawisk i 

procesów demograficznych stanowią kontynuację analizy wielostanowej w demografii, 

której burzliwy rozwój przypada na lata 70. Aktualnie w wielu pracach demograficznych 

moŜna coraz częściej obserwować wzrost zastosowań podejścia analitycznego opartego 

na filozofii analizy historii zdarzeń. 

W badaniu zaleŜności pomiędzy zdarzeniami demograficznymi istotnymi zagadnie-

niami są: określenie skali i rodzaju zaleŜności, testowanie zaleŜności pomiędzy dwoma 

zdarzeniami, pomiędzy wieloma zdarzeniami oraz badanie mechanizmu przyczynowo-

skutkowego w analizie dynamicznych procesów współzaleŜnych. W badaniu zaleŜności 

zdarzeń demograficznych dla rozkładów dwuwymiarowych i wielowymiarowych dość 

waŜnym problemem metodologicznym jest badanie obserwowanej i nieobserwowanej 

heterogeniczności oraz jej wpływu na skalę powiązań zdarzeń. Jedno z powszechnie 

znanych rozwiązań w badaniu tych zagadnień wprowadził D.R. Cox (1972). Istotą zapro-

ponowanego rozwiązania w modelach proporcjonalnego hazardu jest to, Ŝe wszyscy 

członkowie populacji lub subpopulacji objętej badaniem (bez względu na to, do której 

subpopulacji naleŜą) mają ten sam podstawowy bazowy hazard, lecz fakt, Ŝe naleŜą do 

określonej subpopulacji zostaje uwzględniony poprzez przemnoŜenie hazardu poprzez 

odpowiedni wskaźnik niezaleŜny od okresu obserwacji1.  

Filozofia badawcza oparta na cyklu Ŝycia jednostki i rodziny w powiązaniu z meto-

dologią analizy historii zdarzeń stanowi zasadniczy temat badawczy w kaŜdym z rozdzia-

łów pracy. Koncepcja badań nad cyklem Ŝycia jednostki i rodziny łączy wiele podejść 

stosowanych na gruncie analiz demograficznych i społecznych. Zasadniczą koncepcją 

badania przyjętą w pracy jest badanie cyklu Ŝycia rodziny poprzez cykl Ŝycia jednostki, 

co jest charakterystyczne nie tylko w modelowaniu rodzin, ale stanowi podejście stoso-

wane równieŜ w modelowaniu gospodarstw domowych. W pracy połączono dwa nurty 

badawcze − tradycyjnej analizy demograficznej oraz współczesnej opartej na metodologii 

analizy historii zdarzeń. Przedstawiono obszerny, uporządkowany i szczegółowy prze-

gląd nurtów badawczych, stosowanych koncepcji, klasyfikacji oraz modelowania cyklu 

Ŝycia jednostki i rodziny. Wypracowano i przyjęto własną koncepcję cyklu Ŝycia rodziny i 

jednostki oraz moŜliwych analiz modelowych, które stosowano konsekwentnie w kolej-

nych rozdziałach pracy. 

Na podstawie analiz empirycznych i modelowych cyklu Ŝycia rodziny (procesu for-

mowania i rozpadu rodzin) moŜna wnioskować, Ŝe róŜnice pomiędzy badanymi genera-

cjami (od 1909 r. do 1943 r.) były nieznaczne, a obserwowane zmiany miały charakter 

                                            
1 Dla przykładu: prawdopodobieństwo migracji o czasie t jest wyraŜone poprzez czynnik charakteryzu-

jący skłonność do migracji dla całej populacji oraz przez ryzyko względne dla kaŜdej jednostki zaleŜne od 
jej indywidualnych cech, takich jak: wiek, wykształcenie, stan cywilny itd. 
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ewolucyjny. Proces formowania i rozpadu rodzin dla objętych badaniem kohort moŜna 

uznać za tradycyjny, oparty na historii pierwszych małŜeństw. RównieŜ za ewolucyjne 

naleŜy uznać zmiany w karierze płodności kobiet polskich. Kariera płodności stanowi 

zasadniczy składnik kariery rodzinnej. Oceniając zmiany w karierach płodności kobiet 

polskich (w sześciu badanych kohortach) na podstawie tablic płodności, zaobserwowane 

zmiany moŜna scharakteryzować następująco:  

− obniŜała się wartość ogólnego współczynnika dzietności, 

− obniŜał się odsetek kobiet bezdzietnych, ale jednocześnie obniŜały się wartości 

prawdopodobieństw urodzeń dzieci wyŜszej kolejności, co w konsekwencji musiało 

doprowadzać do obniŜania się liczby rodzin wielodzietnych; 

− obniŜał się wiek przy urodzeniu pierwszego dziecka, 

− odstęp między urodzeniem pierwszego i drugiego dziecka był raczej stały, a zróŜni-

cowaniu podlegały odstępy wyŜszej kolejności. 

Przedstawione oceny dotyczą głównie okresu do początku transformacji systemo-

wej, czyli końca lat osiemdziesiątych. Ostatnia dekada charakteryzuje się w Polsce dość 

znaczącymi zmianami w zakresie: postaw i wzorców tworzenia pierwszych małŜeństw, 

związków partnerskich, zachowań reprodukcyjnych. Mierzalnymi oznakami tych zmian 

są m.in. odłoŜenie i opóźnienie zawierania pierwszych małŜeństw wraz z jednoczesnym 

wzrostem poziomu rozwodów, szczególnie od roku 1994, oraz kohabitacji, odłoŜenie ro-

dzicielstwa, obniŜająca się płodność, wzrost urodzeń pozamałŜeńskich i wzrastająca 

bezdzietność. Obserwowane zmiany wywierają i będą wywierać znaczące zmiany w 

przebiegu cyklu Ŝycia rodziny i jednostki. Dostępne informacje o ww. zmianach, pocho-

dzące z bieŜącej sprawozdawczości jako statystyki opisujące oddzielnie procesy, nie 

dają podstaw do przeprowadzania kompleksowych analiz aktualnych zmian w cyklu Ŝy-

cia jednostki i rodziny. Istnieje zatem konieczność przeprowadzania badań retrospek-

tywnych lub panelowych dla szczegółowej oceny zmian w procesach demograficznych i 

ich uwarunkowaniach za okres lat 90. 

Badania karier równoległych z włączeniem studiów nad interakcją zdarzeń (z karier: 

rodzinnej i migracyjnej) oraz z zastosowaniem koncepcji procesu substantywnego, me-

chanizmu przyczynowo-skutkowego, ekonomicznej teorii rodziny do analiz karier: ro-

dzinnych i i zawodowych dostarczyły wiele interesujących i oryginalnych wyników przy 

weryfikacji hipotez badawczych. Studia nad zaleŜnością zdarzeń z dwóch karier z wyko-

rzystaniem dwóch metod: zmodyfikowanej metody standaryzacji (aktuarialnej) i niepara-

metrycznego modelu ryzyk konkurencyjnych, jednoznacznie wykazały fakt występowania 

lokalnej zaleŜności zdarzeń oraz konieczność rozróŜnienia typu zaleŜności przy wyraź-

nym odróŜnieniu i rozgraniczeniu zaleŜności w krótkim i długim okresie. Prace nad za-

leŜnością zdarzeń wymagają dalszych studiów teoretycznych i ich empirycznej weryfika-

cji. Wykorzystanie do badania współzaleŜności karier równoległych mechanizmu przy-

czynowo-skutkowego wykazało między innymi, Ŝe w studiowaniu zdarzeń i procesów 
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demograficznych, w wyjaśnianiu ich zmian, powiązań oraz uwarunkowań w czasie nale-

Ŝy korzystać z teorii naleŜących do wielu dyscyplin naukowych. To wskazuje, Ŝe badania 

i analizy demograficzne powinny mieć charakter interdyscyplinarny. 

Na uwagę i wykorzystanie zasługują tu teorie powiązane z ekonomią, socjologią, 

psychologią, medycyną, statystyką, teorią prawdopodobieństwa. Mogą być one szcze-

gólnie przydatne w wyjaśnianiu mechanizmu przyczynowo-skutkowego badanych proce-

sów oraz w interpretacji zmian zachodzących w postawach i zachowaniach wpływają-

cych na decyzje w zakresie zdarzeń demograficznych. Jest to szerokie pole badawcze 

dla przyszłych studiów i analiz demograficznych. 

Makrosymulacyjny model rodzinnych tablic trwania Ŝycia jest narzędziem umoŜli-

wiającym pomiar wpływu demograficznych determinant na zmiany wielkości i struktury 

rodziny. Estymacja modelu dla lat 1988/1989 i 1994/1995 umoŜliwiła wnioskowanie o 

skali zachodzących zmian w podstawowych procesach demograficznych oraz ich wpły-

wie na wielkość i strukturę rodziny w okresie 6 lat transformacji społeczno-systemowej w 

Polsce. Wyniki estymacji modelu jednoznacznie dokumentują jak znaczne i istotne prze-

obraŜenia następują w modelu rodziny polskiej. Są one powaŜnym sygnałem o skali 

czekających nas zmian w cyklu Ŝycia rodziny i jej składzie. To rodzi określone konse-

kwencje dla relacji międzygeneracyjnych ze skutkami w wymiarze nie tylko demograficz-

nym, ale przedewszystkim społeczno-ekonomicznym. 

Ostatni okres, dla którego oszacowano tablice, to lata 1994/1995. Od tego czasu 

statystyki ludnościowe informują o kolejnych zmianach w procesach demograficznych w 

Polsce, w tym m.in. o spadku płodności, obniŜającej się dzietności, zmniejszającej się 

skłonności do zawierania małŜeństw. Oznacza to kolejne zmiany modelu rodziny pol-

skiej, których zakres moŜe być określony (zmierzony) i badany za pomocą parametrów 

rodzinnych tablic trwania Ŝycia. Dlatego konieczne jest powtórzenie estymacji modelu, w 

naszej opinii dla lat 2000/2001.Niewątpliwie, biorąc pod uwagę wysoką uŜyteczność wy-

ników estymacji tablic nie tylko na polu zastosowań i analiz demograficznych, ale rów-

nieŜ dla badań i studiów na rynku ubezpieczeń, naleŜy zachęcić do korzystania z ich wy-

ników instytucje ubezpieczeniowe, wskazując moŜliwe obszary i przykłady zastosowań. 

Warto podkreślić, Ŝe do estymacji modelu wykorzystano cztery stany cywilne. Wo-

bec postępujących zmian w zachowaniach i postawach młodego pokolenia w zakresie 

rodziny naleŜy oczekiwać, Ŝe liczba nieformalnych związków (kohabitacji), zwłaszcza 

wśród młodszej części społeczeństwa, będzie wzrastać. Model rodzinnych tablic trwania 

Ŝycia umoŜliwia ocenę tych zmian poprzez dołączenie do czterech juŜ istniejących sta-

nów – piątego, tj. kohabitacji. Zatem w przyszłości, jeśli tylko dane dotyczące kohabitacji 

będą dostępne w ramach statystyki ludnościowej, istnieje moŜliwość oceny zmian dyna-

miki i struktury rodziny polskiej z uwzględnieniem nie czterech, ale pięciu stanów cywil-

nych: wolnego, zamęŜnego, rozwiedzionego, owdowiałego i w kohabitacji. 
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Przedstawione w pracy podejście badawcze do analizy cyklu Ŝycia rodziny i jed-

nostki oparto na teorii i aplikacjach właściwych współczesnym metodom badawczym. 

Podstawą znacznej części zaprezentowanych wyników badawczych są wieloletnie ba-

dania autorki, a niektóre z analiz, takie jak: proces formowania i rozpadu rodzin, badanie 

kariery płodności, karier równoległych oraz modelu rodziny nuklearnej stanowią istotny 

wkład do wyjaśnienia funkcjonowania procesów demograficznych i współzaleŜności zda-

rzeń, procesów demograficznych i pozademograficznych.  

Zamieszczone w pracy zagadnienia metodologiczne i ich aplikacje modelowe kon-

centrowały się głównie na badaniach retrospektywnych. NaleŜy oczekiwać, Ŝe obok ba-

dań retrospektywnych coraz częściej do analiz demograficznych będą wykorzystywane 

badania panelowe. Dlatego przed przyszłymi analizami demograficznymi, w tym analizą 

cyklu Ŝycia jednostki i rodziny, analizą karier (procesów) równoległych oraz interakcją 

zdarzeń, staną do rozwiązania zagadnienia metodologiczne związane z wykorzystaniem 

wyników badań panelowych na szerszą niŜ dotychczas skalę.  

Studia nad cyklem Ŝycia (trajektorią) jednostki i rodziny wymagają dalszych postę-

pów i prac studialnych z wykorzystaniem bogatego wyboru metod i modeli zarówno juŜ 

oferowanego, jak i ciągle udoskonalanego w obrębie analizy historii zdarzeń. Obszary 

badań i analiz, które z pewnością wymagają dalszych studiów, dotyczą: 

a) Zagadnień badania karier równoległych, interakcji zdarzeń i opisu zaleŜności w po-

staci funkcyjnej. Prawdopodobnie coraz częściej do opisu i pomiaru zaleŜności będą 

wykorzystywane funkcje nieliniowe. 

b) Połączenia analiz i modelowania odniesionych do jednostki z analizami i modelowa-

niami odniesionymi do grup jednostek z uwzględnieniem róŜnych kryteriów klasyfika-

cji. WiąŜe się to między innymi z dyskutowanymi zagadnieniami w literaturze przed-

miotu w zakresie studiów nad zachowaniami jednostek i zachowaniami grup, co do 

których są róŜne interpretacje i stanowiska. Narzędziem umoŜliwiającym połączenie 

analiz odniesionych do jednostek i odniesionych do grup lub szerzej, jednoczesne 

uwzględnienie w analizach i modelowaniu wielu poziomów, są od niedawna rozwijane 

i wdraŜane do zastosowań modele wielu poziomów, tzw. multi-level models. Analiza 

wielopoziomowa (multilevel analysis) umoŜliwia równieŜ włączenie do jednoczesnej 

analizy (jeśli są odpowiednie dane) interakcji zdarzeń i obserwowanej heterogenicz-

ności poprzez wykorzystanie danych z dwóch poziomów, np. badania retrospektyw-

nego i bieŜącej rejestracji statystycznej. Jest to jedna z grup modeli, która będzie 

rozwijana zarówno od strony metodologicznej, jak i zastosowań empirycznych.  

c) Sytuacji, w których coraz częściej analizy zjawisk i procesów demograficznych, w tym 

analizy cyklu Ŝycia jednostki i rodziny, będą miały charakter interdyscyplinarny. Inter-

dyscyplinarność oznaczać będzie nie tylko analizę tych samych zjawisk i procesów 

przez róŜne dyscypliny naukowe, ale łączenie wspólnych wysiłków badaczy róŜnych 

dyscyplin nad określonymi tematami badawczymi, przenikanie wzajemne metod, do-
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świadczeń teorii, rozwój nowych bądź adaptację juŜ istniejących rozwiązań do wiodą-

cych tematów badawczych.  

Metody i modele analizy historii zdarzeń wielokrotnie omawiane i wykorzystywane 

w pracy umoŜliwiają demografom studia nad zjawiskami i procesami demograficznymi, 

włączając moŜliwość jednoczesnego badania zmian w postawach i zachowaniach w 

wymiarze o wiele szerszym niŜ klasyczne metody analizy demograficznej. NaleŜy tę gru-

pę metod traktować jako bardzo uŜyteczną, ale równieŜ jako jedną z wielu z bardzo bo-

gatego zestawu róŜnych metod i modeli, które ma do wyboru badacz. Rozwój oraz do-

skonalenie metod i modeli z zakresu analizy historii zdarzeń, moŜliwy między innymi z 

powodu coraz to częściej stosowanych badań retrospektywnych (badania retrospektyw-

ne weszły na stałe do zestawu badań statystycznych), pozwoli podjąć coraz to bardziej 

kompleksowe studia z zakresu procesów demograficznych. NaleŜy sądzić, Ŝe rozwój 

tych metod będzie nawiązywał do klasycznych metod analizy demograficznej, tworząc 

swoisty pomost pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością analizy demogra-

ficznej. Przykład takiego pomostu stanowią metody standaryzacji, będące narzędziem 

klasycznej przekrojowej analizy demograficznej, a które zmodyfikowano w analizie histo-

rii zdarzeń do studiowania procesów w ujęciu dynamicznym. Innym przykładem są udo-

skonalone modele regresji aktualnie wykorzystywane do zaawansowanych studiów. 

Wobec zmieniającej się rzeczywistości demograficznej Polski ostatnich lat, szcze-

gólnie nowej jakości procesów demograficznych obserwowanych od początku okresu 

transformacji społeczno-ekonomicznej, coraz częściej będą stosowane modele makro-

symulacyjne, przykładem których z pewnością jest zamieszczony w pracy model rodziny 

nuklearnej. NaleŜy oczekiwać, Ŝe na szerszą skalę do analiz procesów i zjawisk demo-

graficznych w Polsce zostaną wprowadzone modele mikrosymulacyjne.  

Zmiany zachodzące w procesach demograficznych w ostatnich latach w Polsce 

wymagają szczegółowych analiz, szczególnie zmiany w postawach i zachowaniach jed-

nostek, które spowodowały tak radykalne i niekorzystne trendy w procesach demogra-

ficznych. Analizy takie, które mogłyby włączać zagadnienia mechanizmu przyczynowo-

skutkowego, interakcji zdarzeń oraz badania procesów równoległych w demografii, wy-

magają nowego badania retrospektywnego w Polsce, na wzór zrealizowanych badań 

retrospektywnych w latach 1988, 1991.  

 



ANEKS NR 1 

KOHORTOWE TABLICE PŁODNO ŚCI -  

WYBRANE WYNIKI ESTYMACJI. 

KOHORTY: 1909-1918, 1909-1943 
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Tablica 1.1. Tablica płodności dla procesu elementarnego (pierwszych urodzeń), kohorta 1909-1918 

Średnia (i) Prawdopodobieństwo stanowe dla kolejnych urodzeń Grupy 
wieku skumulowana 

liczba zdarzeń współczynnik  ogółem 0 1 2 3 4 5 6 7+ 

15-19 0,11 2,28 100 90,89 7,56 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20-24 0,71 12,00 100 56,61 26,08 13,72 3,17 0,43 0,00 0,00 0,00 
25-29 1,42 14,17 100 32,00 26,06 27,36 10,32 3,12 0,97 0,17 0,00 
30-34 2,00 11,46 100 23,41a 18,75 28,89 16,58 7,39 3,32 1,11 0,54 
35-39 2,43 8,60 100 16,11 20,31 24,64 19,49 9,09b 6,00 2,45 1,92 
40-44 2,57 2,80 100 14,67 18,84 24,40 20,85 9,49 5,70 3,32 2,73c 
45-49 2,58 0,34 100 14,43 18,82 24,40 20,86 9,75 5,70 2,98 3,07 

a Prawdopodobieństwo, Ŝe kobieta w wieku 30-34 lat jest bezdzietna, wynosi 0,2341 (lub 23,41%). 
b Prawdopodobieństwo, Ŝe kobieta w wieku 35-39 lat urodziła czwarte dziecko, wynosi 0,0909 (lub 9,09%). 
c Prawdopodobieństwo, Ŝe kobieta w wieku 40-44 lat urodziła dziecko siódme i dalsze, wynosi 0,0273 (lub 2,73%). 
Uwaga: współczynnik dzietności: 2,58; średnia liczba zdarzeń na czas trwania procesu: 2,58. 

Czas procesu do n zdarzenia (urodzenia) - przeciętny wiek kobiety przy urodzeniu n-tego dziecka 

Numer kolejny dziecka Grupy 
wieku 1 2 3 4 5 6 7+ 
15-19 17,46 18,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20-24 21,29 22,58 23,35 23,77 0,00 0,00 0,00 
25-29 23,46 25,48 26,70 27,56 28,25 28,72 0,00 
30-34 24,46 27,37 29,59 30,93d 31,80 32,55 33,21 
35-39 25,58 28,29 31,61 33,35 34,81 35,78 36,52 
40-44 25,86 28,91 32,42 34,12 35,71 37,64 38,33 
45-49 25,93 28,98 32,51 34,28 35,71 37,64 39,34 

d Jeśli kobieta w wieku 30-34 lat urodziła czworo dzieci, to dziecko czwarte urodziła będąc w wieku 30,93 lat.
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Odstęp pomiędzy n i n-1 zdarzeniem (urodzeniem) - jeśli zdarzenie o numerze n jest 

ostatnim zdarzeniem (miary warunkowe) 

1 

Grupy wieku średni wiek przy 
urodzeniu 1. 

dziecka 
15-19 17,46 
20-24 21,29 
25-29 23,46 
30-34 24,46 
35-39 25,58 
40-44 25,86 
45-49 25,93 

 
1 2 

Grupy wieku 
średni wiek (2-1) 

15-19 16,95 1,50 
20-24 20,17 2,40 
25-29 21,64 3,84 
30-34 22,30e 5,07e 
35-39 22,56 5,73 
40-44 22,70 6,21 
45-49 22,71 6,28 

e Jeśli kobieta w wieku 30-34 lat miała dwoje dzieci, to dziecko pierwsze urodziło się w wieku 
(średnim) 22,3 lat, a drugie o 5,07 lat (średnio) później. 

1 2 3 Grupy 
wieku średni wiek (2-1) (3-2) 
15-19 0,00 0,00 0,00 
20-24 19,64 2,11 1,59 
25-29 20,81 3,04 2,85 
30-34 21,43f 3,80f 4,36f 
35-39 21,69 4,22 5,69 
40-44 21,76 4,36 6,30 
45-49 21,77 4,37 6,38 

f Jeśli kobieta w wieku 30-34 lat miała troje dzieci, to dziecko pierwsze urodziło się w wieku 
(średnim) 21,43 lat, a drugie o 3,80 lat (średnio) później, trzecie o 4,36 lat (średnio) później. 

1 2 3 4 
Grupy wieku 

średni wiek (2-1) (3-2) (4-3) 
15-19 0,00 0,00 0,00 0,00 
20-24 19,37 1,99 0,96 0,96 
25-29 20,37 2,67 2,17 2,17 
30-34 20,94 3,24 3,45 3,45 
35-39 21,18 3,54 4,65 4,65 
40-44 21,23 3,61 5,14 5,14 
45-49 21,23 3,62 5,26 5,26 
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Odstęp pomiędzy n i n-1 zdarzeniem (urodzeniem) - jeśli zdarzenie o numerze n jest 

ostatnim zdarzeniem (miary warunkowe) 

Grupy 1 2 3 4 5 
wieku średni wiek (2-1) (3-2) (4-3) (5-4) 
15-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20-24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
25-29 20,16 2,50 2,11 1,88 1,60 
30-34 20,63 2,93 2,78 2,76 2,70 
35-39 20,87 3,19 3,26 3,49 4,00 
40-44 20,91 3,24 3,36 3,65 4,55 
45-49 20,91 3,24 3,36 3,65 4,55 

 
Grupy 1 2 3 4 5 6 
wieku średni wiek (2-1) (3-2) (4-3) (5-4) (6-5) 
15-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20-24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
25-29 20,06 2,43 2,01 1,75 1,45 1,03 
30-34 20,45 2,77 2,51 2,41 2,26 2,14 
35-39 20,67 2,98 2,88 2,92 3,05 3,29 
40-44 20,73 3,05 3,00 3,10 3,39 4,36 
45-49 20,73 3,05 3,00 3,10 3,39 4,36 

 
Grupy 1 2 3 4 5 6 7 
wieku średni wiek (2-1) (3-2) (4-3) (5-4) (6-5) (7-6) 
15-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20-24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
25-29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
30-34 20,36 2,69 2,39 2,24 2,05 1,87 1,61 
35-39 20,53 2,85 2,65 2,60 2,56 2,59 2,73 
40-44 20,59 2,90 2,74 2,73 2,77 2,98 3,61 
45-49 20,60 2,92 2,77 2,77 2,84 3,14 4,30 

Średni odstęp między n i n-1 zdarzeniem (urodzeniem) - ogółem 

Grupy 1 2 3 4 5 6 7 
wieku średni wiek (2-1) (3-2) (4-3) (5-4) (6-5) (7-6) 
15-19 17,37 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20-24 20,80 2,34 1,58 0,96 0,00 0,00 0,00 
25-29 22,13 3,52 2,68 2,09 1,57 1,03 0,00 
30-34 22,40 4,29 3,80 3,12 2,53 2,05 1,61 
35-39 22,72 4,52 4,59 3,87 3,51 2,98 2,73 
40-44 22,74 4,71 4,93 4,11 3,81 3,74 3,61 
45-49 22,75 4,73 4,97 4,18 3,81 3,74 4,30 
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Prawdopodobieństwo wystąpienia n zdarzenia (urodzenia) przed określonym czasem  

(w %) - dystrybuanta 

Grupy Numer kolejny dziecka  
wieku 1 2 3 4 5 6 7+ 
15-19 9,11 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20-24 43,39 17,31 3,59 0,43 0,00 0,00 0,00 
25-29 68,00 41,94 14,58 4,25 1,14 0,17 0,00 
30-34 76,59 57,84 28,95 12,36 4,98 1,65 0,54 
35-39 83,89g 63,59 38,95 19,46 10,37 4,37 1,92 
40-44 85,33 66,49 42,09 21,24 11,74 6,05 2,73 
45-49 85,57 66,75 42,36 21,50 11,74 6,05 3,07 

g Prawdopodobieństwo, Ŝe kobieta w wieku 35-39 lat (dokładniej do 39 roku Ŝycia) ma 
przynajmniej jedno dziecko, jest równe 0,8389 (lub 83,89%). 

Prawdopodobieństwo, Ŝe zdarzenie (urodzenie) w przedziale czasu (0, x) jest n 

zdarzeniem (w %)h 

Grupy Numer kolejny dziecka 
wieku 1 2 3 4 5 6 7+ 
15-19 85,44 14,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20-24 67,04 26,75 5,55 0,66 0,00 0,00 0,00 
25-29 52,28 32,24 11,21 3,27 0,87 0,13 0,00 
30-34 41,87 31,62i 15,83 6,76 2,72 0,90 0,30 
35-39 37,70 28,57 17,50 8,74 4,66 1,96 0,86 
40-44 36,21 28,21 17,86 9,01 4,98 2,57 1,16 
45-49 36,10 28,16 17,87 9,07 4,95 2,55 1,29 

h Dolną granicą wieku jest wiek 15 lat (czyli czas jest liczony od wieku 15 lat). 
i Prawdopodobieństwo, Ŝe urodzenie odniesione do kobiety w wieku 30-34 lat, będzie drugim 

urodzeniem, jest równe 0,3162 (lub 31,62%).



Tablica 1.1.A. Tablica płodności dla procesu elementarnego (pierwszych urodzeń) kobiety ogółem, kohorta 1909-1918 

Prawdopodobieństwo zdarzenia (w %) 

Grupy 
wieku 

Współczynnik 
płodności 

Skumulowany 
współczynnik 

płodności 
dystrybuanta 

F(x) 
funkcja doŜycia 
S(x) = 1 - F(x) 

funkcja gęstości 
f(x) 

prawdopodobieństwo 
wystąpienia zdarzenia 

p(x) 

warunkowe 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia zdarzenia 

p(x/v) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

15-19 1,91 9,55 9,11 90,89 9,11 10,64 9,11 
20-24 9,47 56,90 43,39 56,61 34,28 40,06c 37,72d 

25-29 11,41 113,95 68,00 32,00 24,61 28,76 43,48 
30-34 6,25 145,20 76,59 23,41 8,59 10,04 26,84 
35-39 7,48 182,60 83,89a 6,11b 7,30 8,54 31,20 
40-44 1,87 191,95 85,33 14,67 1,44 1,68 8,93 
45-49 0,33 193,60 85,57 14,43 0,24 0,28 1,64 

a Prawdopodobieństwo, Ŝe kobieta urodzi pierwsze dziecko do wieku 39 lat, jest równe 0,8389 (lub 83,89%). 
b Prawdopodobieństwo, Ŝe kobieta nie urodzi pierwszego dziecka do wieku 39 lat, jest równe 0,1611(lub 16,11%). 
c Prawdopodobieństwo, Ŝe kobieta w wieku 20-24 lat urodzi pierwsze dziecko, jest równe 40,06. 
d Jeśli kobieta w wieku 20-24 lat nie doświadczyła 1. urodzenia, to prawdopodobieństwo, Ŝe pierwsze urodzenie wystąpi w następnym przedziale 

wieku, jest równe 0,3772 (37,72%). 
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Tablica płodności dla procesu elementarnego (pierwszych urodzeń), kohorta 1909-1918 

Czas oczekiwania do/od zdarzenia 
miary retrospektywne miary prospektywne Grupy 

wieku 
ogółem do zdarzenia od zdarzenia ogółem  do zdarzenia od zdarzenia 

1 9 10 11 12 13 14 
15-19 4,77 2,46 2,54 10,59 6,93 10,59 
20-24 8,39 6,29 3,71 10,61 5,68 10,61 
25-29 10,55e 8,45f 6,55g 12,02h 5,47i 12,02j 

30-34 11,92 9,45 10,55 10,56 3,43 10,56 
35-39 12,90 10,57 14,43 9,29 3,18 9,29 
40-44 13,67 10,86 19,14 4,96 2,49 4,96 
45-49 14,39 10,92 24,08 0,00 0,00 0,00 

 
Czas mierzony jest od 15 roku Ŝycia. Proces pierwszych urodzeń obserwowany w przedziale 
wieku (25-29). Z kolumny 4 wiadomo, Ŝe do wieku 29 lat 68% kobiet doświadczyło pierwszego 
urodzenia. Przykładowe wartości mają następującą interpretację: 

 
e średnio kobieta w tym wieku (dokładniej, w wieku 25-29 lat) oczekuje na urodzenie 

pierwszego dziecka 10,55 lat; 
f jeśli urodzenie dziecka miało miejsce, średni czas oczekiwania do tego zdarzenia wynosi 8,45 

lat; 
g średni czas, jaki upłynął od czasu urodzenia pierwszego dziecka wynosi 6,55 lat; 
h przeciętnie kobieta będąca w wieku 25-29 lat oczekuje na urodzenie pierwszego dziecka lub 

na koniec kariery, tj. 49 lat, 12,02 lat; 
i jeśli zdarzenie wystąpi do końca czasu obserwowanego procesu, (tj. wieku kobiety = 49 lat), 

to średni czas oczekiwania na urodzenie wynosi 5,47 lat; 
j średni czas oczekiwania na koniec kariery - 12,02 lat. 
 
 



Tablica 1.2. Tablica płodności oparta na procesie stanowym dla kobiet ogółem, kohorta 1909-1943 

Średnia (i) Prawdopodobieństwo stanowe dla kolejnych urodzeń Grupy 
wieku skumulowana 

liczba zdarzeń współczynnik  ogółem 0 1 2 3 4 5 6 7+ 

15-19 0,15 2,97 100 88,43 8,67 2,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20-24 0,96 16,15 100 43,04 29,20 19,74 6,38 1,45 0,19 0,00 0,00 
25-29 1,77 16,27 100 19,50 23,50 31,35 16,24 6,66 1,92 0,72 0,13 
30-34 2,26 9,90 100 12,57 17,43 31,73 20,80 9,86 4,42 1,99 1,20 
35-39 2,52 5,06 100 9,74 16,27 29,99 21,74 11,44 5,59 2,60 2,63 
40-44 2,59 1,37 100 9,14 15,98 29,85 21,67 11,79 5,53 2,65 3,39 
45-49 2,59 0,12 100 9,09 15,90 29,94 21,67 11,83 5,45 2,60 3,51 

Uwaga: współczynnik dzietności: 2,59; średnia liczba zdarzeń na czas trwania procesu: 2,59. 

Czas procesu do n zdarzenia (urodzenia) - przeciętny wiek kobiety przy urodzeniu n-tego dziecka 

Numer kolejny dziecka Grupy 
wieku 1 2 3 4 5 6 7+ 
15-19 17,45 18,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20-24 21,24 22,36 23,19 23,60 23,87 0,00 0,00 
25-29 22,97 24,95 26,28 27,13 27,79 28,30 28,65 
30-34 23,71 26,33 28,33 29,65 30,90 31,63 32,47 
35-39 24,14 26,93 29,52 31,34 32,87 33,96 35,26 
40-44 24,26 27,12 29,82 31,87 33,50 35,11 36,89 
45-49 24,27 27,15 29,84 31,89 33,50 35,26 37,26 
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Odstęp pomiędzy n i n-1 zdarzeniem (urodzeniem) - jeśli zdarzenie o numerze n jest 

ostatnim zdarzeniem (miary warunkowe) 

1 

Grupy wieku średni wiek przy 
urodzeniu  
1. dziecka 

15-19 17,45 
20-24 21,24 
25-29 22,97 
30-34 23,71 
35-39 24,14 
40-44 24,26 
45-49 24,27 

 
1 2 

Grupy wieku 
średni wiek (2-1) 

15-19 16,60 1,64 
20-24 19,75 2,61 
25-29 20,98 3,97 
30-34 21,42 4,91 
35-39 21,55 5,38 
40-44 21,58 5,53 
45-49 21,59 5,56 

 

1 2 3 
Grupy wieku 

średni wiek (2-1) (3-2) 
15-19 0,00 0,00 0,00 
20-24 18,91 2,22 2,06 
25-29 19,99 2,99 3,30 
30-34 20,39 3,46 4,48 
35-39 20,53 3,68 5,31 
40-44 20,56 3,72 5,54 
45-49 20,56 3,72 5,56 

 

1 2 3 4 
Grupy wieku 

średni wiek (2-1) (3-2) (4-3) 
15-19 0,00 0,00 0,00 0,00 
20-24 18,37 2,05 1,84 1,34 
25-29 19,37 2,55 2,58 2,63 
30-34 19,76 2,86 3,18 3,85 
35-39 19,91 3,02 3,54 4,88 
40-44 19,94 3,05 3,63 5,25 
45-49 19,94 3,05 3,63 5,27 
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Odstęp pomiędzy n i n-1 zdarzeniem (urodzeniem) - jeśli zdarzenie o numerze n jest 

ostatnim zdarzeniem (miary warunkowe) 

Grupy 1 2 3 4 5 
wieku średni wiek (2-1) (3-2) (4-3) (5-4) 
15-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20-24 18,00 1,96 1,74 1,06 1,10 
25-29 18,97 2,32 2,24 2,06 2,20 
30-34 19,36 2,57 2,65 2,81 3,50 
35-39 19,50 2,68 2,86 3,26 4,56 
40-44 19,53 2,71 2,91 3,38 4,98 
45-49 19,53 2,71 2,91 3,38 4,98 

 
Grupy 1 2 3 4 5 6 
wieku średni wiek (2-1) (3-2) (4-3) (5-4) (6-5) 
15-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20-24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
25-29 18,70 2,20 2,06 1,74 1,84 1,76 
30-34 19,08 2,40 2,37 2,28 2,63 2,88 
35-39 19,22 2,49 2,52 2,58 3,16 3,99 
40-44 19,26 2,52 2,57 2,68 3,38 4,71 
45-49 19,26 2,52 2,57 2,69 3,40 4,83 

 
Grupy 1 2 3 4 5 6 7 
wieku średni wiek (2-1) (3-2) (4-3) (5-4) (6-5) (7-6) 
15-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20-24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
25-29 18,54 2,13 1,96 1,56 1,64 1,52 1,30 
30-34 18,89 2,30 2,21 2,01 2,21 2,29 2,56 
35-39 19,03 2,38 2,34 2,24 2,58 2,89 3,78 
40-44 19,08 2,41 2,39 2,33 2,74 3,21 4,73 
45-49 19,09 2,41 2,39 2,34 2,76 3,27 5,00 

Średni odstęp między n i n-1 zdarzeniem (urodzeniem) - ogółem 

Grupy 1 2 3 4 5 6 7 
wieku średni wiek (2-1) (3-2) (4-3) (5-4) (6-5) (7-6) 
15-19 17,23 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20-24 20,38 2,49 2,01 1,31 1,10 0,00 0,00 
25-29 21,16 3,44 2,99 2,43 2,08 1,72 1,30 
30-34 21,25 3,93 3,75 3,28 3,07 2,66 2,56 
35-39 21,30 4,10 4,20 3,89 3,74 3,44 3,78 
40-44 21,31 4,16 4,31 4,09 30,95 3,87 4,73 
45-49 21,31 4,17 4,31 4,10 30,95 3,93 5,00 
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Prawdopodobieństwo wystąpienia n zdarzenia (urodzenia) przed określonym czasem  

(w %) - dystrybuanta 

Grupy Numer kolejny dziecka 
wieku 

Ogółem 
1 2 3 4 5 6 7+ 

15-19 0,14 11,57 2,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20-24 0,95 56,69 27,76 8,02 1,64 0,19 0,00 0,00 
25-29 1,76 80,50 57,00 25,66 9,42 2,76 0,84 0,13 
30-34 2,25 87,43 70,00 38,27 17,48 7,61 3,19 1,20 
35-39 2,49 90,26 73,99 43,99 22,26 10,81 5,23 2,63 
40-44 2,55 90,86 74,88 45,03 23,35 11,57 6,04 3,39 
45-49 2,56 90,91 75,01 45,07 23,40 11,57 6,12 3,51 

Prawdopodobieństwo, Ŝe zdarzenie (urodzenie) w przedziale czasu (0, x) jest n 

zdarzeniem (w %) 

Grupy Numer kolejny dziecka 
wieku 1 2 3 4 5 6 7+ 
15-19 79,93 20,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20-24 60,23 29,35 8,48 1,74 0,20 0,00 0,00 
25-29 45,66 32,33 14,55 5,34 1,57 0,48 0,07 
30-34 38,83 31,09 17,00 7,76 3,38 1,42 0,53 
35-39 36,22 29,69 17,66 8,93 4,34 2,10 1,05 
40-44 35,62 29,35 17,65 9,15 4,53 2,37 1,33 
45-49 35,57 29,35 17,63 9,15 4,53 2,39 1,37 
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Tablica 1.2.A. Tablica płodności dla procesu elementarnego (pierwszych urodzeń) kobiety ogółem, kohorta 1909-1943 

Prawdopodobieństwo zdarzenia (w %) 

Grupy 
wieku 

Współczynnik 
płodności 

Skumulowany 
współczynnik 

płodności 
dystrybuanta 

F(x) 
funkcja doŜycia 
S(x) = 1 - F(x) 

funkcja gęstości 
f(x) 

prawdopodobieństwo 
wystąpienia zdarzenia 

p(x) 

warunkowe 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia zdarzenia 

p(x/v) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

15-19 2,46 12,30 11,57 88,43 11,57 12,73 11,57 
20-24 14,40 84,30 56,96 43,04 45,38 49,93 51,32 
25-29 15,84 163,50 80,50 19,50 23,55 25,90 54,71 
30-34 8,78 207,40 87,43 12,57 6,93 7,62 35,53 
35-39 5,10 232,90 90,26 9,74 2,83 3,11 22,51 
40-44 1,28 239,30 90,86 9,14 0,60 0,66 6,20 
45-49 0,09 239,74 90,91 9,09 0,04 0,05 0,45 

Tablica płodności dla procesu elementarnego (pierwszych urodzeń), kohorta 1909-1943 

Czas oczekiwania do/od zdarzenia 
miary retrospektywne miary prospektywne Grupy wieku 

ogółem do zdarzenia od zdarzenia ogółem  do zdarzenia od zdarzenia 
1 9 10 11 12 13 14 

15-19 4,70 2,45 2,55 7,81 5,27 7,81 
20-24 7,86 6,24 3,76 8,73 4,37 8,73 
25-29 9,34 7,97 7,03 11,65 4,35 11,65 
30-34 10,13 8,71 11,29 11,79 3,40 11,79 
35-39 10,69 9,14 15,86 9,52 2,79 9,52 
40-44 11,16 9,26 20,74 4,99 2,49 4,99 
45-49 11,61 9,27 25,73 0,00 0,00 0,00 
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Tablica 2.1. Liczby i struktura doŜywających według wieku∗ i stanu cywilnego. Wyniki 

estymacji rodzinnych tablic trwania Ŝycia, 1988/1989 

Ogółem Wolne ZamęŜne Owdowiałe Rozwiedzione Wiek 
l. abs. % l. abs. % l. abs. % l. abs. % l. abs. % 

0 100000 100,00 100000 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
1 100000 100,00 100000 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
5 100000 100,00 100000 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

10 100000 100,00 100000 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
15 100000 100,00 100000 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
16 99973 100,00 99860 99,89 113 0,11 0 0,00 0 0,00 
17 99943 100,00 99161 99,22 782 0,78 1 0,00 0 0,00 
18 99909 100,00 96385 96,47 3518 3,52 3 0,00 3 0,00 
19 99873 100,00 89666 89,78 10183 10,20 10 0,01 14 0,01 
20 99837 100,00 78769 78,90 20993 21,03 23 0,02 51 0,05 
21 99801 100,00 65949 66,08 33657 33,72 42 0,04 154 0,15 
22 99762 100,00 52854 52,98 46505 46,62 70 0,07 332 0,33 
23 99721 100,00 41351 41,47 57679 57,84 109 0,11 583 0,58 
24 99680 100,00 32800 32,90 65843 66,05 155 0,16 882 0,89 
25 99638 100,00 26633 26,73 71564 71,82 207 0,21 1233 1,24 
26 99597 100,00 22434 22,53 75290 75,59 266 0,27 1606 1,61 
27 99554 100,00 19396 19,48 77838 78,19 329 0,33 1991 2,00 
28 99505 100,00 17205 17,29 79496 79,89 405 0,41 2398 2,41 
29 99453 100,00 15455 15,54 80713 81,16 492 0,49 2793 2,81 
30 99390 100,00 13973 14,06 81654 82,16 584 0,59 3178 3,20 
31 99323 100,00 12868 12,96 82202 82,76 681 0,69 3571 3,60 
32 99249 100,00 11980 12,07 82519 83,14 790 0,80 3959 3,99 
33 99172 100,00 11266 11,36 82665 83,36 913 0,92 4328 4,36 
34 99086 100,00 10664 10,76 82661 83,42 1055 1,06 4706 4,75 
35 98994 100,00 10189 10,29 82515 83,35 1217 1,23 5072 5,12 
36 98893 100,00 9786 9,90 82287 83,21 1386 1,40 5434 5,50 
37 98781 100,00 9441 9,56 81983 82,99 1577 1,60 5780 5,85 
38 98658 100,00 9156 9,28 81578 82,69 1805 1,83 6119 6,20 
39 98518 100,00 8896 9,03 81110 82,33 2070 2,10 6441 6,54 
40 98360 100,00 8668 8,81 80598 81,94 2365 2,40 6729 6,84 
41 98191 100,00 8484 8,64 80010 81,48 2691 2,74 7007 7,14 
42 97999 100,00 8312 8,48 79379 81,00 3053 3,12 7255 7,40 
43 97791 100,00 8160 8,34 78713 80,49 3444 3,52 7475 7,64 
44 97534 100,00 8011 8,21 77934 79,90 3945 4,04 7645 7,84 
45 97275 100,00 7884 8,11 77172 79,33 4437 4,56 7783 8,00 
46 97001 100,00 7768 8,01 76355 78,72 4964 5,12 7914 8,16 
47 96710 100,00 7668 7,93 75466 78,03 5558 5,75 8018 8,29 
48 96390 100,00 7557 7,84 74529 77,32 6216 6,45 8088 8,39 
49 96051 100,00 7447 7,75 73524 76,55 6942 7,23 8138 8,47 
50 95676 100,00 7339 7,67 72472 75,75 7699 8,05 8166 8,53 
55 93229 100,00 6991 7,50 65678 70,45 12372 13,27 8188 8,78 
60 89515 100,00 6518 7,28 56393 63,00 18642 20,83 7962 8,89 
65 83925 100,00 5865 6,99 44615 53,16 25953 30,92 7493 8,93 
70 75795 100,00 5024 6,63 31590 41,68 32471 42,84 6710 8,85 
75 63607 100,00 3888 6,11 17723 27,86 36352 57,15 5644 8,87 
80 47462 100,00 2616 5,51 7607 16,03 33062 69,66 4177 8,80 
85+ 28370 100,00 1267 4,47 2296 8,09 22241 78,39 2567 9,05 

 

                                                           
∗ Wiek doŜywających dzieci bez względu na to, czy przebywają w domu, czy teŜ nie, jest w przedziale 

wieku 0-85+ lat, wiek doŜywającej matki, rodzica lub obojga rodziców bez względu na to, czy przebywają 
wśród członków kohorty, czy teŜ nie, jest w przedziale wieku 15-85+ lat. 
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Tablica 2.2. Przeciętne dalsze trwanie Ŝycia według wieku i stanu cywilnego.  

Wyniki estymacji rodzinnych tablic trwania Ŝycia, 1988/1989 

Ogółem Wolne ZamęŜne Owdowiałe Rozwiedzione Wiek 
l. abs. % l. abs. % l. abs. % l. abs. % l. abs. % 

0 76,76 100,00 26,80 34,91 35,73 46,56 10,42 13,58 3,80 4,95 
1 75,76 100,00 25,80 34,05 35,73 47,17 10,42 13,76 3,80 5,02 
5 71,76 100,00 21,80 30,37 35,73 49,80 10,42 14,53 3,80 5,30 

10 66,76 100,00 16,80 25,16 35,73 53,53 10,42 15,62 3,80 5,70 
15 61,76 100,00 11,80 19,10 35,73 57,86 10,42 16,88 3,80 6,16 
16 60,77 100,00 10,80 17,77 35,74 58,81 10,43 17,16 3,80 6,26 
17 59,79 100,00 9,81 16,40 35,75 59,79 10,43 17,45 3,80 6,36 
18 58,81 100,00 8,83 15,02 35,74 60,77 10,43 17,74 3,81 6,47 
19 57,83 100,00 7,90 13,67 35,68 61,70 10,44 18,05 3,81 6,58 
20 56,85 100,00 7,06 12,42 35,54 62,51 10,44 18,37 3,81 6,70 
21 55,87 100,00 6,34 11,35 35,28 63,14 10,44 18,69 3,81 6,82 
22 54,89 100,00 5,75 10,47 34,89 63,56 10,45 19,03 3,81 6,94 
23 53,92 100,00 5,28 9,79 34,38 63,77 10,45 19,38 3,80 7,06 
24 52,94 100,00 4,91 9,27 33,78 63,81 10,45 19,75 3,80 7,17 
25 51,96 100,00 4,61 8,87 33,10 63,71 10,46 20,13 3,79 7,29 
26 50,98 100,00 4,37 8,56 32,38 63,51 10,46 20,52 3,78 7,41 
27 50,00 100,00 4,16 8,32 31,62 63,24 10,46 20,92 3,76 7,52 
28 49,03 100,00 3,98 8,11 30,85 62,92 10,46 21,34 3,74 7,63 
29 48,05 100,00 3,81 7,94 30,06 62,56 10,46 21,77 3,72 7,73 
30 47,08 100,00 3,67 7,79 29,26 62,15 10,46 22,23 3,69 7,83 
31 46,11 100,00 3,54 7,67 28,46 61,71 10,46 22,69 3,66 7,93 
32 45,15 100,00 3,41 7,56 27,65 61,24 10,47 23,18 3,62 8,02 
33 44,18 100,00 3,30 7,47 26,84 60,74 10,46 23,69 3,58 8,11 
34 43,22 100,00 3,19 7,38 26,03 60,22 10,46 24,21 3,54 8,19 
35 42,26 100,00 3,09 7,31 25,22 59,67 10,46 24,76 3,49 8,27 
36 41,30 100,00 2,99 7,24 24,41 59,10 10,46 25,32 3,44 8,34 
37 40,35 100,00 2,90 7,18 23,60 58,50 10,46 25,92 3,39 8,41 
38 39,40 100,00 2,81 7,12 22,81 57,88 10,45 26,53 3,34 8,47 
39 38,45 100,00 2,72 7,07 22,01 57,24 10,45 27,17 3,28 8,52 
40 37,52 100,00 2,63 7,02 21,23 56,58 10,44 27,83 3,21 8,57 
41 36,58 100,00 2,55 6,97 20,44 55,89 10,43 28,52 3,15 8,61 
42 35,65 100,00 2,47 6,93 19,67 55,18 10,43 29,24 3,08 8,65 
43 34,72 100,00 2,39 6,89 18,90 54,44 10,41 29,99 3,01 8,68 
44 33,81 100,00 2,31 6,84 18,15 53,68 10,40 30,77 2,95 8,71 
45 32,90 100,00 2,24 6,80 17,40 52,89 10,39 31,57 2,87 8,73 
46 32,00 100,00 2,16 6,77 16,66 52,07 10,37 32,41 2,80 8,75 
47 31,09 100,00 2,09 6,73 15,93 51,22 10,35 33,28 2,73 8,77 
48 30,19 100,00 2,02 6,69 15,20 50,35 10,32 34,18 2,65 8,79 
49 29,30 100,00 1,95 6,65 14,48 49,44 10,29 35,11 2,58 8,80 
50 28,41 100,00 1,88 6,61 13,78 48,49 10,25 36,08 2,50 8,81 
55 24,09 100,00 1,54 6,41 10,43 43,31 9,98 41,44 2,13 8,84 
60 19,99 100,00 1,23 6,16 7,46 37,32 9,53 47,69 1,77 8,84 
65 16,15 100,00 0,94 5,84 4,95 30,62 8,84 54,72 1,42 8,82 
70 12,61 100,00 0,69 5,44 2,96 23,48 7,86 62,29 1,11 8,79 
75 9,55 100,00 0,47 4,89 1,59 16,66 6,66 69,70 0,84 8,75 
80 6,95 100,00 0,28 4,07 0,80 11,49 5,27 75,77 0,60 8,67 
85+ 4,95 100,00 0,13 2,66 0,46 9,38 3,94 79,60 0,41 8,36 
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Tablica 2.3. Liczby i struktury doŜywających według wieku, stanu cywilnego oraz liczby 

urodzonych dzieci. Wyniki estymacji rodzinnych tablic trwania Ŝycia, 

1988/1989 

Wszystkie stany cywilne   
Liczby absolutne 

wiek ogółem 0 dzieci 1.dziecko 2.dziecko 3.dziecko 4.dziecko 5.dziecko 6.dziecko 
20 99837 89034 9905 874 24 0 0 0 
30 99390 18757 24868 41674 11477 2148 397 70 
40 98360 12504 16395 43357 18603 5245 1391 864 
50 95676 11566 16023 41984 18289 5347 1459 1008 

Struktura (w %) 
20 100,00 89,18 9,92 0,88 0,02 0,00 0,00 0,00 
30 100,00 18,87 25,02 41,93 11,55 2,16 0,40 0,07 
40 100,00 12,71 16,67 44,08 18,91 5,33 1,41 0,88 
50 100,00 12,09 16,75 43,88 19,12 5,59 1,53 1,05 

ZamęŜne 
Liczby absolutne 

wiek ogółem 0 dzieci 1.dziecko 2.dziecko 3.dziecko 4.dziecko 5.dziecko 6.dziecko 
20 20993 10218 9879 872 24 0 0 0 
30 81654 4345 23321 40254 11175 2101 390 69 
40 80598 3272 14112 39090 17109 4887 1305 823 
50 72472 3402 12724 34457 15260 4517 1241 871 

Struktura (w %) 
20 21,03 10,23 9,90 0,87 0,02 0,00 0,00 0,00 
30 82,16 4,37 23,46 40,50 11,24 2,11 0,39 0,07 
40 81,94 3,33 14,35 39,74 17,39 4,97 1,33 0,84 
50 75,75 3,56 13,30 36,01 15,95 4,72 1,30 0,91 

Owdowiałe 
Liczby absolutne 

wiek ogółem 0 dzieci 1.dziecko 2.dziecko 3.dziecko 4.dziecko 5.dziecko 6.dziecko 
20 23 15 7 1 0 0 0 0 
30 584 72 238 219 47 7 1 0 
40 2365 132 536 1131 421 105 26 13 
50 7699 365 1446 3680 1564 446 120 79 

Struktura (w %) 
20 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
30 0,59 0,07 0,24 0,22 0,05 0,01 0,00 0,00 
40 2,40 0,13 0,55 1,15 0,43 0,11 0,03 0,01 
50 8,05 0,38 1,51 3,85 1,63 0,47 0,13 0,08 

Rozwiedzione 
Liczby absolutne 

wiek ogółem 0 dzieci 1.dziecko 2.dziecko 3.dziecko 4.dziecko 5.dziecko 6.dziecko 
20 51 32 18 2 0 0 0 0 
30 3178 367 1309 1201 255 40 6 1 
40 6729 432 1747 3137 1072 253 60 28 
50 8166 460 1854 3847 1465 384 98 57 

Struktura (w %) 
20 0,05 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
30 3,20 0,37 1,32 1,21 0,26 0,04 0,01 0,00 
40 6,84 0,44 1,78 3,19 1,09 0,26 0,06 0,03 
50 8,53 0,48 1,94 4,02 1,53 0,40 0,10 0,06 
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Tablica 2.4. Przeciętne dalsze trwanie Ŝycia według wieku, stanu cywilnego oraz liczby 

urodzonych dzieci. Wyniki estymacji rodzinnych tablic trwania Ŝycia, 

1988/1989 

Wszystkie stany cywilne   
Liczby absolutne 

wiek ogółem 0 dzieci 1.dziecko 2.dziecko 3.dziecko 4.dziecko 5.dziecko 6.dziecko 
20 56,85 10,10 11,09 22,86 9,16 2,54 0,67 0,44 
30 47,08 5,71 8,13 20,85 8,79 2,49 0,67 0,44 
40 37,52 4,28 6,32 16,60 7,23 2,11 0,58 0,39 
50 28,41 3,15 4,81 12,61 5,49 1,61 0,44 0,30 

ZamęŜne 
Liczby absolutne 

wiek ogółem 0 dzieci 1.dziecko 2.dziecko 3.dziecko 4.dziecko 5.dziecko 6.dziecko 
20 35,54 2,29 8,26 16,14 6,35 1,74 0,46 0,29 
30 29,26 1,33 5,37 14,15 5,98 1,69 0,45 0,29 
40 21,23 0,97 3,73 10,12 4,47 1,32 0,36 0,25 
50 13,78 0,65 2,43 6,55 2,89 0,86 0,23 0,16 

Struktura (w %) 
20 62,51 4,03 14,54 28,39 11,17 3,06 0,81 0,52 
30 62,15 2,82 11,41 30,04 12,70 3,59 0,96 0,62 
40 56,58 2,60 9,94 26,97 11,92 3,52 0,96 0,67 
50 48,49 2,28 8,55 23,05 10,19 3,01 0,83 0,58 

Owdowiałe 
Liczby absolutne 

wiek ogółem 0 dzieci 1.dziecko 2.dziecko 3.dziecko 4.dziecko 5.dziecko 6.dziecko 
20 10,44 0,50 1,90 4,96 2,16 0,63 0,17 0,12 
30 10,46 0,50 1,89 4,98 2,17 0,63 0,17 0,12 
40 10,44 0,49 1,88 4,97 2,17 0,64 0,17 0,12 
50 10,25 0,48 1,83 4,88 2,14 0,63 0,17 0,12 

Struktura (w %) 
20 18,37 0,88 3,33 8,73 3,80 1,11 0,30 0,21 
30 22,23 1,06 4,02 10,58 4,61 1,35 0,37 0,25 
40 27,83 1,32 5,00 13,25 5,79 1,69 0,46 0,32 
50 36,08 1,70 6,45 17,17 7,53 2,21 0,60 0,42 

Rozwiedzione 
Liczby absolutne 

wiek ogółem 0 dzieci 1.dziecko 2.dziecko 3.dziecko 4.dziecko 5.dziecko 6.dziecko 
20 3,81 0,24 0,93 1,76 0,65 0,17 0,04 0,02 
30 3,69 0,22 0,87 1,72 0,64 0,17 0,04 0,02 
40 3,21 0,18 0,72 1,52 0,58 0,15 0,04 0,02 
50 2,50 0,14 0,55 1,18 0,46 0,12 0,03 0,02 

Struktura (w %) 
20 6,70 0,43 1,63 3,09 1,14 0,29 0,07 0,04 
30 7,83 0,46 1,84 3,66 1,37 0,36 0,09 0,05 
40 8,57 0,48 1,91 4,04 1,56 0,41 0,11 0,06 
50 8,81 0,48 1,92 4,16 1,63 0,44 0,11 0,07 
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Tablica 2.5. Rozkład doŜywających według wieku, liczby urodzonych dzieci i liczby 

doŜywających dzieci (struktura w %). Wyniki estymacji rodzinnych tablic 

trwania Ŝycia, 1988/1989 

0 dzieci 
Wiek Ogółem 0 dzieci 

30 100,00 100,00 
50 100,00 100,00 
65 100,00 100,00 

80+ 100,00 100,00 

1.dziecko 
Wiek Ogółem 0 dzieci 1.dziecko 

30 100,00 1,58 98,42 
50 100,00 2,53 97,47 
65 100,00 4,86 95,14 

85+ 100,00 18,08 81,92 

2.dziecko 
Wiek Ogółem 0 dzieci 1.dziecko 2.dziecko 

30 100,00 0,03 3,14 96,83 
50 100,00 0,07 5,18 94,75 
65 100,00 0,27 9,90 89,83 

85+ 100,00 3,98 31,75 64,27 

3.dziecko 
Wiek Ogółem 0 dzieci 1.dziecko 2.dziecko 3.dziecko 

30 100,00 0,00 0,07 4,63 95,29 
50 100,00 0,00 0,20 7,43 92,37 
65 100,00 0,01 0,74 13,74 85,51 

85+ 100,00 0,70 8,89 37,57 52,84 

4.dziecko 
Wiek Ogółem 0 dzieci 1.dziecko 2.dziecko 3.dziecko 4.dziecko 

30 100,00 0,00 0,00 0,15 6,07 93,78 
50 100,00 0,00 0,01 0,37 9,49 90,12 
65 100,00 0,00 0,05 1,33 17,04 81,58 

85+ 100,00 0,11 2,05 13,66 40,15 44,02 

5.dziecko 
Wiek Ogółem 0 dzieci 1.dziecko 2.dziecko 3.dziecko 4.dziecko 5.dziecko 

30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,24 7,45 92,31 
50 100,00 0,00 0,00 0,02 0,59 11,41 87,99 
65 100,00 0,00 0,00 0,10 2,02 19,90 77,97 

85+ 100,00 0,02 0,41 3,87 17,84 40,81 37,05 

6.dziecko 
Wiek Ogółem 0 dzieci 1.dziecko 2.dziecko 3.dziecko 4.dziecko 5.dziecko 6.dziecko 

30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,36 8,82 90,82 
50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,87 13,38 85,72 
65 100,00 0,00 0,00 0,01 0,20 2,92 22,81 74,05 

85+ 100,00 0,00 0,09 1,07 6,50 22,14 40,09 30,11 



 220 

Tablica 2.6. Liczby i struktura doŜywających według wieku∗ i stanu cywilnego.  

Wyniki estymacji rodzinnych tablic trwania Ŝycia, 1994/1995 

Ogółem Wolne ZamęŜne Owdowiałe Rozwiedzione Wiek 
l. abs. % l. abs. % l. abs. % l. abs. % l. abs. % 

0 100000 100,00 100000 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
1 98725 100,00 98725 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
5 98587 100,00 98587 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

10 98488 100,00 98488 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
15 98390 100,00 98390 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
16 98361 100,00 98360 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 
17 98328 100,00 98038 99,71 290 0,29 0 0,00 0 0,00 
18 98295 100,00 97082 98,77 1212 1,23 0 0,00 1 0,00 
19 98259 100,00 92775 94,42 5479 5,58 0 0,00 5 0,00 
20 98222 100,00 85926 87,48 12276 12,50 1 0,00 20 0,02 
21 98177 100,00 72696 74,05 25413 25,89 5 0,00 63 0,06 
22 98138 100,00 60180 61,32 37775 38,49 14 0,01 169 0,17 
23 98101 100,00 50855 51,84 46816 47,72 30 0,03 399 0,41 
24 98070 100,00 43752 44,61 53479 54,53 55 0,06 784 0,80 
25 98032 100,00 38312 39,08 58444 59,62 88 0,09 1187 1,21 
26 97985 100,00 33875 34,57 62401 63,68 123 0,13 1586 1,62 
27 97938 100,00 30122 30,76 65751 67,14 165 0,17 1900 1,94 
28 97887 100,00 27137 27,72 68353 69,83 214 0,22 2184 2,23 
29 97839 100,00 24835 25,38 70280 71,83 264 0,27 2459 2,51 
30 97788 100,00 22993 23,51 71759 73,38 321 0,33 2715 2,78 
31 97726 100,00 21420 21,92 72933 74,63 389 0,40 2983 3,05 
32 97661 100,00 20153 20,64 73755 75,52 464 0,47 3289 3,37 
33 97585 100,00 19206 19,68 74254 76,09 545 0,56 3581 3,67 
34 97504 100,00 18445 18,92 74561 76,47 638 0,65 3860 3,96 
35 97423 100,00 17772 18,24 74785 76,76 738 0,76 4128 4,24 
36 97317 100,00 17152 17,63 74902 76,97 858 0,88 4404 4,53 
37 97209 100,00 16688 17,17 74849 77,00 992 1,02 4681 4,81 
38 97085 100,00 16309 16,80 74713 76,96 1137 1,17 4927 5,07 
39 96949 100,00 15980 16,48 74528 76,87 1284 1,32 5158 5,32 
40 96799 100,00 15717 16,24 74251 76,71 1463 1,51 5368 5,55 
41 96634 100,00 15434 15,97 73933 76,51 1674 1,73 5593 5,79 
42 96451 100,00 15198 15,76 73544 76,25 1913 1,98 5796 6,01 
43 96250 100,00 14994 15,58 73108 75,96 2171 2,26 5977 6,21 
44 96015 100,00 14795 15,41 72628 75,64 2458 2,56 6135 6,39 
45 95762 100,00 14614 15,26 72122 75,31 2760 2,88 6266 6,54 
46 95487 100,00 14418 15,10 71546 74,93 3133 3,28 6390 6,69 
47 95171 100,00 14218 14,94 70942 74,54 3529 3,71 6482 6,81 
48 94840 100,00 14035 14,80 70304 74,13 3944 4,16 6557 6,91 
49 94490 100,00 13836 14,64 69688 73,75 4365 4,62 6602 6,99 
50 94053 100,00 13614 14,47 68964 73,32 4862 5,17 6613 7,03 
55 91703 100,00 13017 14,19 64122 69,92 8084 8,82 6480 7,07 
60 88212 100,00 12098 13,71 57324 64,98 12727 14,43 6063 6,87 
65 82985 100,00 10948 13,19 47350 57,06 19190 23,12 5497 6,62 
70 75022 100,00 9313 12,41 34872 46,48 26203 34,93 4634 6,18 
75 63411 100,00 7344 11,58 20525 32,37 32006 50,47 3536 5,58 
80+ 46857 100,00 4805 10,26 6787 14,48 33180 70,81 2085 4,45 

 

                                                           
∗ Wiek doŜywających dzieci bez względu na to, czy przebywają w domu, czy teŜ nie, jest w przedziale 

wieku 0-85+ lat; wiek doŜywającej matki, rodzica lub obojga rodziców bez względu na to, czy przebywają 
wśród członków kohorty, czy teŜ nie, jest w przedziale wieku 15-80+ lat. 
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Tablica 2.7. Przeciętne dalsze trwanie Ŝycia według wieku i stanu cywilnego.  

Wyniki estymacji rodzinnych tablic trwania Ŝycia, 1994/1995 

Ogółem Wolne ZamęŜne Owdowiałe Rozwiedzione Wiek 
l. abs. % l. abs. % l. abs. % l. abs. % l. abs. % 

0 75,87 100,00 30,59 40,32 33,35 43,95 9,16 12,07 2,77 3,66 
1 75,84 100,00 29,98 39,53 33,78 44,54 9,28 12,23 2,81 3,70 
5 71,95 100,00 26,02 36,16 33,83 47,01 9,29 12,91 2,81 3,91 

10 67,02 100,00 21,04 31,40 33,86 50,52 9,30 13,88 2,82 4,20 
15 62,08 100,00 16,06 25,87 33,89 54,59 9,31 14,99 2,82 4,54 
16 61,10 100,00 15,07 24,66 33,90 55,49 9,31 15,24 2,82 4,61 
17 60,12 100,00 14,07 23,41 33,91 56,41 9,31 15,49 2,82 4,69 
18 59,14 100,00 13,08 22,12 33,92 57,35 9,32 15,76 2,82 4,77 
19 58,16 100,00 12,12 20,84 33,89 58,28 9,32 16,03 2,82 4,85 
20 57,18 100,00 11,22 19,62 33,82 59,14 9,32 16,31 2,82 4,94 
21 56,21 100,00 10,41 18,53 33,64 59,85 9,33 16,60 2,82 5,02 
22 55,23 100,00 9,74 17,64 33,33 60,35 9,33 16,90 2,82 5,11 
23 54,25 100,00 9,18 16,92 32,91 60,67 9,34 17,21 2,82 5,20 
24 53,27 100,00 8,70 16,33 32,41 60,85 9,34 17,53 2,82 5,29 
25 52,29 100,00 8,29 15,84 31,85 60,92 9,34 17,86 2,81 5,37 
26 51,31 100,00 7,92 15,44 31,25 60,91 9,34 18,21 2,80 5,45 
27 50,34 100,00 7,60 15,09 30,61 60,82 9,35 18,57 2,78 5,52 
28 49,36 100,00 7,31 14,81 29,94 60,66 9,35 18,94 2,76 5,59 
29 48,39 100,00 7,05 14,56 29,25 60,45 9,35 19,33 2,74 5,66 
30 47,41 100,00 6,81 14,36 28,54 60,19 9,35 19,73 2,71 5,72 
31 46,44 100,00 6,58 14,18 27,82 59,90 9,36 20,15 2,68 5,78 
32 45,47 100,00 6,37 14,02 27,09 59,56 9,36 20,58 2,65 5,84 
33 44,51 100,00 6,18 13,88 26,35 59,20 9,36 21,03 2,62 5,89 
34 43,55 100,00 5,99 13,76 25,61 58,80 9,36 21,50 2,59 5,94 
35 42,58 100,00 5,81 13,64 24,86 58,39 9,36 21,99 2,55 5,98 
36 41,63 100,00 5,64 13,54 24,12 57,94 9,37 22,50 2,51 6,02 
37 40,67 100,00 5,47 13,45 23,38 57,47 9,37 23,03 2,46 6,05 
38 39,72 100,00 5,31 13,36 22,64 56,98 9,37 23,58 2,42 6,08 
39 38,78 100,00 5,15 13,27 21,90 56,47 9,37 24,16 2,37 6,10 
40 37,84 100,00 4,99 13,19 21,16 55,93 9,37 24,76 2,32 6,12 
41 36,90 100,00 4,84 13,11 20,43 55,37 9,37 25,39 2,26 6,13 
42 35,97 100,00 4,69 13,03 19,71 54,79 9,37 26,04 2,21 6,14 
43 35,05 100,00 4,54 12,96 18,99 54,18 9,37 26,72 2,15 6,14 
44 34,13 100,00 4,40 12,88 18,27 53,54 9,36 27,44 2,09 6,14 
45 33,22 100,00 4,26 12,81 17,57 52,88 9,36 28,18 2,03 6,13 
46 32,31 100,00 4,12 12,74 16,86 52,19 9,36 28,96 1,97 6,11 
47 31,42 100,00 3,98 12,66 16,17 51,47 9,35 29,77 1,91 6,09 
48 30,53 100,00 3,84 12,59 15,48 50,72 9,35 30,62 1,85 6,06 
49 29,64 100,00 3,71 12,52 14,80 49,94 9,34 31,51 1,79 6,03 
50 28,77 100,00 3,58 12,45 14,13 49,12 9,33 32,43 1,73 6,00 
55 24,45 100,00 2,95 12,06 10,87 44,45 9,22 37,71 1,41 5,78 
60 20,31 100,00 2,35 11,58 7,85 38,66 8,99 44,27 1,11 5,49 
65 16,44 100,00 1,81 10,99 5,20 31,61 8,60 52,31 0,84 5,09 
70 12,92 100,00 1,32 10,24 3,01 23,28 8,00 61,93 0,59 4,55 
75 9,82 100,00 0,91 9,25 1,37 13,98 7,17 72,97 0,37 3,80 
80+ 7,41 100,00 0,58 7,85 0,40 5,42 6,22 83,98 0,20 2,76 
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Tablica 2.8. Liczby i struktura doŜywających według wieku, stanu cywilnego oraz liczby 

urodzonych dzieci. Wyniki estymacji rodzinnych tablic trwania Ŝycia, 

1994/1995 

Wszystkie stany cywilne   
Liczby absolutne 

wiek ogółem 0 dzieci 1.dziecko 2.dziecko 3.dziecko 4.dziecko 5.dziecko 6.dziecko 
20 98222 92290 4536 1289 101 6 0 0 
30 97788 42436 19818 22906 8666 2727 820 414 
40 96799 33969 17395 25425 12001 4715 1683 1610 
50 94053 31966 17372 24701 11785 4736 1708 1786 

Struktura (w %) 
20 100,00 93,96 4,62 1,31 0,10 0,01 0,00 0,00 
30 100,00 43,40 20,27 23,42 8,86 2,79 0,84 0,42 
40 100,00 35,09 17,97 26,27 12,40 4,87 1,74 1,66 
50 100,00 33,99 18,47 26,26 12,53 5,04 1,82 1,90 

ZamęŜne 
Liczby absolutne 

wiek ogółem 0 dzieci 1.dziecko 2.dziecko 3.dziecko 4.dziecko 5.dziecko 6.dziecko 
20 12276 6350 4532 1288 100 6 0 0 
30 71759 18413 18907 22146 8422 2661 803 408 
40 74251 16432 15706 23395 11165 4426 1587 1540 
50 68964 15553 14741 21212 10221 4143 1500 1593 

Struktura (w %) 
20 12,50 6,46 4,61 1,31 0,10 0,01 0,00 0,00 
30 73,38 18,83 19,34 22,65 8,61 2,72 0,82 0,42 
40 76,71 16,97 16,23 24,17 11,53 4,57 1,64 1,59 
50 73,32 16,54 15,67 22,55 10,87 4,41 1,60 1,69 

Owdowiałe 
Liczby absolutne 

wiek ogółem 0 dzieci 1.dziecko 2.dziecko 3.dziecko 4.dziecko 5.dziecko 6.dziecko 
20 1 1 0 0 0 0 0 0 
30 321 104 95 84 28 8 2 1 
40 1463 361 341 452 196 70 24 19 
50 4862 1115 1060 1505 706 278 99 99 

Struktura (w %) 
20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
30 0,33 0,11 0,10 0,09 0,03 0,01 0,00 0,00 
40 1,51 0,37 0,35 0,47 0,20 0,07 0,02 0,02 
50 5,17 1,19 1,13 1,60 0,75 0,30 0,11 0,10 

Rozwiedzione 
Liczby absolutne 

wiek ogółem 0 dzieci 1.dziecko 2.dziecko 3.dziecko 4.dziecko 5.dziecko 6.dziecko 
20 20 14 4 2 0 0 0 0 
30 2715 927 815 676 217 59 15 6 
40 5368 1460 1348 1579 640 219 72 51 
50 6613 1684 1571 1984 859 315 108 94 

Struktura (w %) 
20 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
30 2,78 0,95 0,83 0,69 0,22 0,06 0,02 0,01 
40 5,55 1,51 1,39 1,63 0,66 0,23 0,07 0,05 
50 7,03 1,79 1,67 2,11 0,91 0,33 0,11 0,10 
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Tablica 2.9. Przeciętne dalsze trwanie Ŝycia według wieku, stanu cywilnego oraz liczby 

urodzonych dzieci. Wyniki estymacji rodzinnych tablic trwania Ŝycia, 

1994/1995 

Wszystkie stany cywilne   
Liczby absolutne 

wiek ogółem 0 dzieci 1.dziecko 2.dziecko 3.dziecko 4.dziecko 5.dziecko 6.dziecko 
20 57,18 22,41 10,57 13,82 6,27 2,42 0,85 0,83 
30 47,41 16,11 8,86 12,57 5,90 2,32 0,83 0,83 
40 37,84 12,46 7,08 10,11 4,82 1,94 0,70 0,73 
50 28,77 9,32 5,43 7,74 3,70 1,49 0,54 0,56 

ZamęŜne 
Liczby absolutne 

wiek ogółem 0 dzieci 1.dziecko 2.dziecko 3.dziecko 4.dziecko 5.dziecko 6.dziecko 
20 33,82 8,33 7,87 10,12 4,55 1,74 0,61 0,59 
30 28,54 6,47 6,19 8,88 4,18 1,65 0,59 0,58 
40 21,16 4,75 4,52 6,53 3,14 1,27 0,46 0,48 
50 14,13 3,19 3,03 4,35 2,09 0,85 0,31 0,32 

Struktura (w %) 
20 59,14 14,56 13,77 17,69 7,97 3,05 1,07 1,03 
30 60,19 13,66 13,05 18,74 8,81 3,47 1,24 1,23 
40 55,93 12,56 11,95 17,26 8,30 3,36 1,22 1,28 
50 49,12 11,10 10,51 15,10 7,27 2,94 1,06 1,13 

Owdowiałe 
Liczby absolutne 

wiek ogółem 0 dzieci 1.dziecko 2.dziecko 3.dziecko 4.dziecko 5.dziecko 6.dziecko 
20 9,32 2,12 2,01 2,87 1,37 0,55 0,20 0,21 
30 9,35 2,12 2,01 2,88 1,38 0,55 0,20 0,21 
40 9,37 2,12 2,01 2,88 1,38 0,56 0,20 0,21 
50 9,33 2,11 2,00 2,87 1,38 0,55 0,20 0,21 

Struktura (w %) 
20 16,31 3,71 3,51 5,02 2,40 0,96 0,35 0,36 
30 19,73 4,48 4,25 6,07 2,90 1,17 0,42 0,44 
40 24,76 5,61 5,32 7,62 3,65 1,47 0,53 0,55 
50 32,43 7,35 6,97 9,98 4,78 1,93 0,70 0,73 

Rozwiedzione 
Liczby absolutne 

wiek ogółem 0 dzieci 1.dziecko 2.dziecko 3.dziecko 4.dziecko 5.dziecko 6.dziecko 
20 2,82 0,75 0,69 0,83 0,35 0,13 0,04 0,04 
30 2,71 0,71 0,66 0,81 0,34 0,12 0,04 0,04 
40 2,32 0,59 0,55 0,70 0,30 0,11 0,04 0,03 
50 1,73 0,43 0,40 0,52 0,23 0,08 0,03 0,03 

Struktura (w %) 
20 4,94 1,31 1,21 1,45 0,61 0,22 0,07 0,06 
30 5,72 1,49 1,38 1,70 0,72 0,26 0,09 0,08 
40 6,12 1,55 1,45 1,84 0,80 0,29 0,10 0,09 
50 6,00 1,51 1,41 1,81 0,79 0,30 0,10 0,09 
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Tablica 2.10. Rozkład doŜywających według wieku, liczby urodzonych dzieci i liczby 

doŜywających dzieci (struktura w %). Wyniki estymacji rodzinnych tablic 

trwania Ŝycia, 1994/1995 

0 dzieci 
Wiek Ogółem 0. dzieci       

30 100,00 100,00 
50 100,00 100,00 
65 100,00 100,00 

80+ 100,00 100,00 

1.dziecko 
Wiek Ogółem 0 dzieci 1.dziecko      

30 100,00 1,48 98,52 
50 100,00 2,25 97,75 
65 100,00 4,27 95,73 

80+ 100,00 11,17 88,83 

2.dziecko 
Wiek Ogółem 0 dzieci 1.dziecko 2.dziecko     

30 100,00 0,02 3,01 96,96 
50 100,00 0,06 4,76 95,18 
65 100,00 0,24 9,21 90,55 

80+ 100,00 1,76 22,69 75,55 

3.dziecko 
Wiek Ogółem 0 dzieci 1.dziecko 2.dziecko 3.dziecko    

30 100,00 0,00 0,07 4,50 95,43 
50 100,00 0,00 0,18 7,02 92,80 
65 100,00 0,01 0,70 13,33 85,96 

80+ 100,00 0,24 4,66 29,93 65,16 

4.dziecko 
Wiek Ogółem 0 dzieci 1.dziecko 2.dziecko 3.dziecko 4.dziecko   

30 100,00 0,00 0,00 0,14 5,93 93,93 
50 100,00 0,00 0,01 0,35 9,12 90,53 
65 100,00 0,00 0,05 1,32 16,90 81,73 

80+ 100,00 0,03 0,83 8,00 34,57 56,57 
 

5.dziecko 
Wiek Ogółem 0 dzieci 1.dziecko 2.dziecko 3.dziecko 4.dziecko 5.dziecko  

30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,23 7,30 92,47 
50 100,00 0,00 0,00 0,01 0,55 11,04 88,39 
65 100,00 0,00 0,00 0,10 2,04 19,93 77,92 

80+ 100,00 0,00 0,13 1,70 11,27 37,31 49,58 

6.dziecko 
Wiek Ogółem 0 dzieci 1.dziecko 2.dziecko 3.dziecko 4.dziecko 5.dziecko 6.dziecko 

30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,35 8,70 90,95 
50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,85 13,19 85,93 
65 100,00 0,00 0,00 0,01 0,22 3,12 23,37 73,28 

80+ 100,00 0,00 0,03 0,41 3,34 15,61 39,21 41,40 
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