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O raporcie 

Celem raportu jest zbadanie nastawienia Polaków do podjęcia decyzji prokreacyjnych 

o pierwszym dziecku. Proces opóźniania macierzyństwa jest jednym z obrazów 

współczesnej dzietności. Nosi ze sobą wiele konsekwencji, związanych między innymi 

z problemem realizacji takich zamierzeń. W ramach przeprowadzonych badań 

literaturowych, wyłoniliśmy czynniki wpływające na podejmowanie decyzji o pierwszym 

dziecku. Przedstawiliśmy również obawy i trudności, które napotykają osoby myślące 

o potomstwie. Liczymy, że przedstawione wnioski przyczynią się do zorganizowania 

kampanii, która zmieni intencje na faktyczne realizacje.  
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Czynniki wpływające na podjęcie decyzji o pierwszym dziecku – 

podsumowanie 

Tabela zawiera podsumowanie profili adresatów kampanii oraz czynników hamujących 
i wspierających decyzję o pierwszym dziecku (część 4.1.)  
 
Grupa 
docelowa 

Czynniki Uzasadnienie 

Singielka  
(20-27 lat) 

Negatywna ocena 
sytuacji finansowej 
(czynnik hamujący) 

• Dochód jest najczęściej wymienianą barierą w 
rodzeniu dzieci (Mishtal, 2009).  

• Gdy kobieta nie może znaleźć zatrudnienia (lub 
gdy posiadana praca ją nie satysfakcjonuje) może 
zdecydować się na zajście w ciążę jako 
alternatywy dla kariery zawodowej (Friedman i in., 
1994; Alderotti i in., 2019).   

• W sytuacji, gdy oboje z partnerów pracuje, brak 
pieniędzy może być traktowane jako wymówka, 
ponieważ ludzie nigdy nie osiągną pełnego 
zadowolenia z osiąganej pensji i będą dążyć do 
tego, by zarabiać jeszcze więcej (Społeczna rola 
matki - wyzwania współczesnego macierzyństwa, 
2015). 

Odbiór społeczny 
(czynnik wspierający) 

• Kobiety mogą przez macierzyństwo chcieć 
podnieść swój prestiż społeczny. Rodzicielstwo 
może przynieść także poczucie przynależności do 
pewnej grupy społecznej (Slany, 1989). 

Studiowanie  
(czynnik hamujący) 

• Kobiety, które odraczają decyzję o pierwszym 
dziecku, charakteryzują się dłuższym okresem 
nauki (Rybińska, 2014). 

• Niechęć do rodzenia dzieci w czasie studiów może 
wynikać z zależności ekonomicznej od rodziców, 
co zwiększa poziom niepewności co do 
przyszłości. Jednostki mogą być przez to mniej 
skłonne do podjęcia długofalowej i wiążącej 
decyzji, związanej z małżeństwem czy 
posiadaniem dzieci (Blossfeld, 1995). 

Singiel 
(20-29 lat) 

Strach przed 
odpowiedzialnością, 
głównie pogorszeniem 
sytuacji finansowej 
(czynnik hamujący) 

• Mężczyźni przejmują się bardziej finansowymi 
kosztami rodzicielstwa. Odczuwają większy strach 
przed odpowiedzialnością finansową, ponieważ 
czują potrzebę zapewnienia partnerce i dziecku 
niezbędnych warunków życia (Park, 2005). 

• Zwłaszcza u mężczyzn, lęki i zmartwienia 
związane z rodzicielstwem były pozytywnie 
powiązane z chęcią posiadania dzieci (Mynarska i 
Rytel, 2020). Taka relacja może odzwierciedlać 
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altruistyczny lęk o dobro dzieci - mężczyźni mogą 
czuć się świadomi zmartwień związanych z 
rodzicielstwem, ale są gotowi stawić mu czoła 
(Miller, 2015). 

Wsparcie od najbliższej 
rodziny (czynnik 
wspierający) 

• U mężczyzn, współdzielenie tradycyjnych wartości 
z innymi członkami rodziny może pomóc podjąć 
mu decyzję o ojcostwie. Również odwołanie się do 
religijnych wartości, w przypadku gdy współdzieli 
je z najbliższymi, może działać jako czynnik 
motywujący (Mynarska i Rytel, 2019). 

• Niektóre badania wskazują, że czasem wystarcza 
sama obecność (gdy co najmniej jedno z rodziców 
żyje i jest w stanie pomóc) by zwiększyć intencje 
dotyczące płodności (Tanskanen i Rotkirch, 2014; 
Chapman i in., 2021). 

Nakierowanie na 
stabilną relację 
(czynnik hamujący) 

• Samotni mają mniejszą intencję do posiadania 
dziecka i rzadziej realizują swoje zamiary 
(Timæus i Moultrie, 2020). 

• Zamężne kobiety realizują zamiary o pierwszym 
dziecku w krótszym czasie (De Wachter i Neels, 
2011; Risse,, 2010; Rosina i Testa, 2009; Spéder 
i Kapitány, 2009; Vignoli i in., 2013). 

Zamężna 
kobieta  
(20-30 lat) 

Niezgodność z 
partnerem co do 
posiadania dzieci 
(czynnik hamujący) 

• Kłótnie w związku oraz ich częstotliwość są 
powiązane z mniejszym poziomem intencji 
rodzicielskich (Berninger i in., 2011). 

• W przypadku, gdy jedna z osób w związku nie 
chce mieć dzieci, druga może postąpić na jeden z 
dwóch sposobów. Pierwszy z nich, nazywany 
regułą złotego podziału dotyczy sytuacji, gdy 
partnerzy postrzegają swoje intencje o posiadaniu 
potomstwa jako równie ważne. Oznacza to, że 
będą próbowali osiągnąć kompromis, co skutkuje 
odroczeniem decyzji. Zgodnie z teorią dryfu 
społecznego, faworyzuje się zdanie partnera który 
nie zamierza mieć dziecka. Kobiety 
charakteryzujące się takim trybem życia, nie 
planują ciąży ale też nie wykluczają możliwości 
posiadania dziecka i zachowują niezobowiązującą 
postawę wobec macierzyństwa (Tesla i Bolano, 
2021). 

Idealny obraz rodziny 
(czynnik wspierający) 

• Preferowanym modelem rodziny wśród osób 
bezdzietnych jest mała rodzina z dwójką dzieci 
(CBOS, 2019). Warto tutaj podkreślić, że proces 
odraczania decyzji prokreacyjnych ma swoje 
konsekwencje. Jeżeli kobieta decyduje się na 
pierwsze dziecko dopiero po 30 roku życia, może 
to negatywnie wpłynąć na możliwość realizacji 
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kolejnych zamierzeń prokreacyjnych (Tymicki, 
2013).  

Studiowanie (czynnik 
hamujący) 

• Kobiety, które odraczają decyzję o pierwszym 
dziecku, charakteryzują się dłuższym okresem 
nauki (Rybińska, 2014). 

• Niechęć do rodzenia dzieci w czasie studiów może 
wynikać z zależności ekonomicznej od rodziców, 
co zwiększa poziom niepewności co do 
przyszłości. Jednostki mogą być przez to mniej 
skłonne do podjęcia długofalowej i wiążącej 
decyzji, związanej z małżeństwem czy 
posiadaniem dzieci (Blossfeld, 1995). 

Żonaty 
mężczyzna  
(20-40 lat) 

Niezgodność z 
partnerem co do 
posiadania dzieci 
(czynnik hamujący) 

• kłótnie w związku oraz ich częstotliwość są 
powiązane z mniejszym poziomem intencji 
rodzicielskich (Berninger i in., 2011). 

• W przypadku, gdy jedna z osób w związku nie 
chce mieć dzieci, druga może postąpić na jeden z 
dwóch sposobów. Pierwszy z nich, nazywany 
regułą złotego podziału dotyczy sytuacji, gdy 
partnerzy postrzegają swoje intencje o posiadaniu 
potomstwa jako równie ważne. Oznacza to, że 
będą próbowali osiągnąć kompromis, co skutkuje 
odroczeniem decyzji. Zgodnie z teorią dryfu 
społecznego, faworyzuje się zdanie partnera który 
nie zamierza mieć dziecka. Kobiety 
charakteryzujące się takim trybem życia, nie 
planują ciąży ale też nie wykluczają możliwości 
posiadania dziecka i zachowują niezobowiązującą 
postawę wobec macierzyństwa (Tesla i Bolano, 
2021). 

Dziecko jako źródło 
satysfakcji oraz sposób 
na wzmocnienie więzi 
między partnerami 
(czynnik wspierający) 

• W literaturze poświęconej zagadnieniu płodności, 
wyróżnia się tzw. motywy egoistyczne. Dziecko 
jest traktowane jako źródło osobistej 
przyjemności, radości i satysfakcji oraz służy 
zaspokojeniu potrzeb psychicznych (Slany, 1989). 

• Mężczyźni, częściej niż ich partnerki, wiążą 
posiadanie dzieci z zapewnieniem ciągłości 
rodziny i nazwiska oraz zabezpieczeniem na 
starość. (Zygmunt, 2020). 

• Troska, jaką otaczają mężczyźni swoją ciężarną 
partnerkę, powoduje wzmocnienie więzi pomiędzy 
nimi oraz wzmacnia miłość (Ruszkiewicz, 2011). 

Strach przed 
odpowiedzialnością, 
głównie pogorszeniem 
sytuacji finansowej 
(czynnik hamujący) 

• Mężczyźni przejmują się bardziej finansowymi 
kosztami rodzicielstwa. Odczuwają większy strach 
przed odpowiedzialnością finansową, ponieważ 
czują potrzebę zapewnienia partnerce i dziecku 
niezbędnych warunków życia (Park, 2005). 
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• Zwłaszcza u mężczyzn, lęki i zmartwienia 
związane z rodzicielstwem były pozytywnie 
powiązane z chęcią posiadania dzieci (Mynarska i 
Rytel, 2020). Taka relacja może odzwierciedlać 
altruistyczny lęk o dobro dzieci - mężczyźni mogą 
czuć się świadomi zmartwień związanych z 
rodzicielstwem, ale są gotowi stawić mu czoła 
(Miller, 2015). 
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1. WPROWADZENIE  

1.1. Transformacja demograficzna w Polsce 

 

W Polsce, od około czterdziestu lat, utrzymuje się zjawisko depresji urodzeniowej. W 

2020 roku, w porównaniu do 1980, liczba urodzeń zmniejszyła się niemal o połowę (z 

702 tys. do 355 tys. dzieci). Wzrost (w latach 2003-2009 i 2015-2017) okazał się 

jedynie krótkotrwały i nie zatrzymał tendencji spadkowej (Wykres 1). Dodatkowo, 

proces ten został pogłębiony przez pandemię. Szacuje się, że w styczniu 2021 roku, 

czyli 9 miesięcy po pierwszym lockdownie, urodziło się o około 5 tysięcy dzieci mniej 

niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Jak wskazują demografowie, nie wiadomo 

jak wirus COVID-19 wpłynie na realizację planów prokreacyjnych. Intencje do 

posiadania dziecka są hamowane przez niepewność co do przyszłości. We 

współczesnym świecie, gdzie posiadanie dziecka jest w większości świadomym 

wyborem a nie koniecznością, odczuwana niepewność ma istotne znaczenie na 
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realizację zamiarów. Czynniki wpływające na dzietność zostaną omówione w dalszej 

części raportu.         

 

Wykres 2 przedstawia urodzenia żywe na 1000 kobiet w trzech kategoriach 

wiekowych: 20-24, 25-29 i 30-34 lata. W ciągu ostatnich dwudziestu lat nastąpił 

znaczący wzrost płodności kobiet w najstarszej grupie, kosztem kobiet w wieku 20-24 

lat.  

 
WYKRES 2  URODZENIA ŻYWE NA 1000  KOBIET W LATACH 2000-2019  Z  PODZIAŁEM NA KATEGORIE WIEKOWE  

Zmiana wzorca płodności jest konsekwencją wzrostu przeciętnego wieku kobiet w 

momencie urodzenia pierwszego dziecka. W 2019 roku, przeciętna kobieta w chwili 

urodzenia pierwszego potomka miała niecałe 28 lat. W 2000 roku, średnio rodziły w 

wieku 25 lat. 
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WYKRES 3  PRZECIĘTNY WIEK KOBIETY W MOMENCIE URODZENIA PIERWSZEGO DZIECKA (LATA 2000-
2019) 

Zmiana płodności w przeciągu ostatnich dwudziestu lat ma spore konsekwencje, 

Opóźnianie wieku rozpoczęcia starań o dziecko może prowadzić do trudności zajścia  

ciążę wynikających ze spadku płodności wraz z wiekiem (Liu i Case, 2011; Van 

Geloven i in. 2013). Spadek potencjału prokreacyjnego może wpływać na czas 

oczekiwania na ciążę, czyli okres między rozpoczęciem starań a poczęciem. 

Biologiczne konsekwencje późnego macierzyństwa są podkreślane w licznych 

analizach (Liu i Case, 2011; Tymicki, 2013). 

Różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów jest definiowana jako przyrost 

naturalny. W latach 2000-2020 zaobserwowano rosnącą liczbę zgonów w stosunku do 

spadku urodzeń żywych. Przyrost naturalny od 2013 roku jest ujemny, a w 2020 roku 

wyniósł -3,19. Liczba urodzeń jest niewystarczająca do zapewnienia zastępowalności 

pokoleń. Wskazuje na to współczynnik dzietności teoretycznej, który w 2020 roku 

wyniósł 1,378 uzyskując najniższy wynik od 2016 (GUS, 2020). Przyjmuje się, że 

powinien wynosić około 2,10-2,15. Aby zapewnić prostą zastępowalność pokoleń, 

każda kobieta w wieku rozrodczym powinna urodzić średnio nieco więcej niż dwójkę 

dzieci. Jest to jeden z najczęściej stosowanych mierników płodności, ze względu na 

łatwość w interpretacji i niezależność od zmian struktury wieku kobiet. Dlatego został 

wykorzystany w następnym podrozdziale do porównania sytuacji Polski na tle innych 

krajów członkowskich Unii Europejskiej. 
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1.2. Sytuacja Polski na tle innych krajów członkowskich  

 Analizę przeprowadzono dla 2019 roku, ze względu na brak danych za rok 

2020. Niemal połowa dzieci urodzonych w UE w 2019 r. była urodzeniami pierwszymi, 

co oznacza, że mają one istotny wpływ na kształtowanie się współczynnika dzietności 

(Eurostat, 2019). 

 
 

 

Wykres 4 przedstawia porównanie współczynnika dzietności (oś y) wraz z przeciętnym 

wiekiem kobiety rodzącej pierwsze dziecko (oś x). Niebieską linią zaznaczono średnią 

wartość tych zjawisk policzoną dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Dzięki temu, możliwe jest podzielenie państw na cztery grupy, względem ich pozycji 

do średniej. 

Do pierwszej grupy (lewy górny róg) zakwalifikowało się najwięcej, bo aż 11 

państw. Są to kraje z wyższym poziomem współczynnika dzietności i przeciętnym, 
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niższym wiekiem kobiet w momencie urodzenia pierwszego potomka (w porównaniu 

do średniej europejskiej). Na uwagę zasługuje Bułgaria, gdzie średni wiek kobiety był 

najniższy w całej Europie oraz Francja, z najwyższą wartością wyróżnionego 

współczynnika. Druga grupa (prawy górny kwadrat) składała się z państw, gdzie oba 

obserwowane zjawiska były powyżej średniej. Należały do niej: Dania, Niemcy, 

Irlandia, Niderlandy i Szwecja. Ciekawy przypadkiem stanowi Irlandia – pomimo faktu, 

że przeciętna kobieta rodzi pierwsze dziecko gdy ma ponad 31 lat, kraj ten zajmuje 

czwarte miejsce pod względem najwyższego współczynnika dzietności. Trzecia grupa 

liczy 8 państw: Austrię, Portugalię, Cypr, Grecję, Luksemburg, Finlandię, Hiszpanię i 

Włochy. Dwa ostatnie z nich, to kraje gdzie kobieta jest najstarsza w momencie 

urodzenia pierwszego dziecka. Dla państw z pierwszej i trzeciej ćwiartki istnieje 

wyraźna, ujemna zależność pomiędzy zjawiskami – wyższy wiek przeciętnej kobiety 

wiąże się z mniejszym współczynnikiem dzietności. Ostatni klaster (prawy, dolny róg) 

stanowiły państwa członkowskie z stosunkowo niskim poziomem współczynnika 

dzietności i wysokim średnim wiekiem kobiety w momencie urodzenia pierwszego 

dziecka. Mimo wzrostu w zaobserwowanym okresie przeciętnego wieku kobiet 

rodzących pierwsze dziecko, Polska i tak osiągnęła jeden z najniższych wyników w 

Europie. Nie przekłada się to na wzrost współczynnika dzietności - osiągając wartość 

na poziomie 1,42 (w 2019 roku), Polska uzyskała wynik niższy od przeciętnego dla 

państw Unii Europejskiej (1,53). 
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Wykres 4 Porównanie przeciętnego wieku kobiet w krajach Unii Europejskiej wraz z 

współczynnikiem dzietności. 
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1.3. Prognozy demograficzne 

Prognozy demograficzne dla Polski są opracowywane przez 3 źródła: Główny Urząd 

Statystyczny, Eurostat i Organizację Narodów Zjednoczonych.  

Prognoza na lata 2016-2050 przygotowana przez Główny Urząd Statystyczny 

wskazuje na spadek liczby gospodarstw domowych z co najmniej jednym dzieckiem. 

Od 2022 do 2050 roku ma spaść o około 13 p.p. czyli koło 58 tysięcy. Zakłada także 

systematyczny spadek liczby dzieci w gospodarstwach domowych w całym okresie 

prognozy. W 2011 r. wskaźnik ten wynosił 0,54, a w 2050 r. osiągnie wartość 0,36. 

Gospodarstwa bezdzietne stanowiły w 2011 roku 66,5% całej struktury, zaś w ostatnim 

okresie prognozy będą stanowić ponad 75% wszystkich gospodarstw domowych. Na 

zmniejszoną liczbę urodzeń może wpływać także zmiana struktury ludności – zgodnie 

z wynikami prognozy, do 2030 roku zmniejszy się udział osób w wieku 25-34 lata.  

Prognozy nie są optymistyczne. A sytuacja prawdopodobnie będzie kształtować się 

jeszcze gorzej, ze względu na fakt, że Główny Urząd Statystyczny jako punkt wyjścia 

wykorzystał dane o kształtowaniu się ludności z 2013 roku. Cała prognoza nie 

uwzględnia więc zmian wywołanych przez pandemię. 

Podsumowanie części pierwszej 

1. Spada liczba urodzeń dzieci w stosunku do wzrostu przeciętnego wieku 

kobiet rodzących pierwsze dziecko.  

2. W ciągu ostatnich dwudziestu lat nastąpiła transformacja wzorca 

płodności. Coraz mniej kobiet w kategorii wiekowej 20-24 lata decyduje 

się na posiadanie dziecka. Mimo, że sytuacja nie wygląda źle na tle 

Europy, to tendencja ciągłego wzrostu wieku w momencie urodzenia 

pierwszego dziecka jest niepokojąca.  

3. Zmiany te mają fundamentalne znaczenie dla możliwości zajścia w ciążę 

i urodzenia zdrowego dziecka. Potwierdzają to analizy nakierunkowane 

na poznanie biologicznych konsekwencji późnego macierzyństwa. 

4. Konieczne jest zatem uświadomienie społeczeństwa oraz wdrożenie 

rozwiązań mających na celu zmiany indywidualnych decyzji  kobiet w 

kierunku wcześniejszego macierzyństwa.  



 

 

 

COPERNICUS RESEARCH TEAM SP. Z O.O. 

16  

2. Teorie płodności 

2.1. Próby wyjaśnienia zmian płodności  
w okresie transformacji 

Teorie wyjaśniające zmiany w płodności są przedmiotem zainteresowania naukowców 

z wielu dziedzin nauki. Podstawę tych rozważań stanowią modele ekonomiczne i 

demograficzne opierające się na teorii racjonalnego działania zakładającej 

racjonalność jednostek w procesie podejmowania decyzji. 

Przedstawiając ekonomiczne teorie płodności, najczęściej przywołuje się dwa 

przeciwstawne nurty: „model szkoły chicagowskiej” oraz „model szkoły 

pensylwańskiej”. Jeden z przedstawicieli pierwszego nurtu, Gary S. Becker otrzymał 

w 1992 roku Nagrodę Nobla za powiązanie teorii ekonomicznej z ludzkimi 

zachowaniami (Becker Gary Stanley, w: Encyklopedia powszechna PWN). W swoich 

pracach, traktował potomstwo jak każde inne dobro konsumpcyjne i produkcyjne. 

Podobnie, jak na przykład samochód, dostarcza ono “użyteczność” a popyt na nie jest 

jednym z elementów funkcji produkcyjnej gospodarstwa. Wraz z innymi 

przedstawicielami tej szkoły, powiązał decyzje prokreacyjne z ekonomiczną teorią 

zachowań konsumenckich (Becker i in., 1990). Model „szkoły pensylwańskiej” odnosił 

się głównie do teorii płodności R. A. Easterlina. Podejmowane decyzje prokreacyjne 

uzależnił również od zmiennych socjoekonomicznych oraz od wyniku kalkulacji 

korzyści i kosztów związanych z posiadaniem dzieci, umniejszając znaczenie 

wysokości dochodu (Szoltysek, 2005). 

Wśród demografów, najważniejszą teorią jest teoria drugiego przejścia 

demograficznego (Van de Kaa, 1987). Tłumaczy spadek poziomu dzietności zmianami 

społecznymi uwarunkowanymi przez przemiany społeczno-gospodarcze i kulturowe, 

takie jak poprawa jakości poziomu życia, zwiększenie dostępu do edukacji oraz rozwój 

metod i środków kontroli urodzeń (Okulski, 1990). W konsekwencji, nastąpiło 

przeobrażenie w sferze postaw, wartości i norm mieszkańców krajów wysoko 

rozwiniętych. Przyczyniło się to do wzrostu znaczenia indywidualności i samorealizacji 

jednostek, co w efekcie wywołało zmianę postrzeganego modelu rodziny i opóźnienia 

zawierania małżeństw (Van de Kaa, 2003, Lesthaeghe i Surkyn, 2008; Lesthaeghe, 

2010; Kurek, 2008; Lesthaeghe 2014). Krytyka teorii przejścia opiera się przede 

wszystkim na pominięciu innych istotnych procesów, takich jak migracja czy 

globalizacja oraz nieuwzględnieniu znaczenia postępu technologicznego i procesu 



 

 

 

COPERNICUS RESEARCH TEAM SP. Z O.O. 

17  

innowacji (Kotowska, 1999b).  Mimo ograniczeń, była inspiracją do prac empirycznych 

oraz stanowiła podstawę nowszych koncepcji, takich jak teoria struktury Sewella 

(Sewell, 1992; Jasińska-Kania, 2006) oraz teorii koniunkturalnego działania (Zaidi i 

Morgan, 2017; Johnson-Hanks i in., 2011, Bachrach i Morgan 2013).   

 

2.2. Teoria planowanego zachowania 

Rosnąca literatura z zakresu innych dziedzin pokazała, że zasada maksymalizacji 

użyteczności nie radzi sobie z przewidywaniem rzeczywistych zachowań. Dlatego 

badacze zaczęli odnosić się do psychologicznych modeli intencji. Jedną z najczęściej 

weryfikowanych empirycznie teorii jest Teoria Planowanego Zachowania (Ajzen, 1991, 

2011), która powstała jako rozwinięcie Teorii Uzasadnionego Działania (Ajzen i 

Fishbein, 1980). Głównym założeniem tych modeli jest stwierdzenie, że intencje 

wyjaśniają działania. Na gruncie podejmowania decyzji o pierwszym dziecku, oznacza 

to, że liczba dzieci którą mają ludzie jest w większości przypadków taka, jaką 

zamierzali mieć (Hayford, 2009;  Miller i in., 2013). Intencje kształtują się w oparciu o 

trzy inne konstrukty mentalne: 

1. Postawy, czyli nastawienie jednostki do posiadania dzieci, po ocenie kosztów i 

korzyści płynących z tej decyzji, 

2. Normy, czyli chęć posiadania dziecka, bazująca na wartościach wyznawanych 

przez jednostkę, 

3. Kontrolę, wyjaśniającą odczuwaną kontrolę nad działaniem, które ma zamiar 

podjąć jednostka.  

Na intencje behawioralne wpływają również zmienne „zewnętrzne”, takie jak 

wykształcenie, zatrudnienie, zdrowie (Balbo i Mills, 2011). 
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Rysunek 1 Schematyczna prezentacja teorii planowanego zachowania w kontekście 
decyzji o dziecku (na podstawie: Mynarczyk, 2012;  
Ajzen i Klobas, 2013) 

 

 

Rysunek 1 ilustruje przebieg procesu decyzyjnego dotyczącego podejmowania decyzji 

o pierwszym dziecku. Szereg czynników indywidualnych i społeczno-demograficznych 

stanowi zmienne zewnętrzne wobec osiowych zmiennych modelu, czyli przekonań 

dotyczących norm, kontroli i działania. Teoria planowanego zachowania, w stosunku 

do Teorii Uzasadnionego Działania, różni się wprowadzeniem subiektywnego 

poczucia kontroli. Na rzeczywistą kontrolę jednostki nad podjęciem decyzji od dziecku 

wpływa jej postrzeganie o tej kontroli. Za pożądany efekt behawioralny uznaje się w 

naszym przypadku narodzenie dziecka (Buber-Ennser i Berghammer, 2021). 
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Teoria Planowanego Zachowania jest często wykorzystywana do prowadzenia badań 

nad zamiarami posiadania dzieci (Dommermuth, Klobas i Lappegård, 2011, 2015). 

Stanowiła podstawę międzynarodowego projektu „Generacje i Płeć”, którego celem 

było wyjaśnienie przemian demograficznych w niektórych krajach Europy (Vikat i in., 

2007), w tym także w Polsce (Kotowska i Jóźwiak, 2011). Badanie ankietowe objęło 

20 tysięcy respondentów; niemal połowa z nich była w wieku reprodukcyjnym i osobom 

tym zadano pytania odnośnie ich zamierzeń prokreacyjnych. Wyniki analiz 

potwierdzają postulowane w modelu teoretycznym związki pomiędzy intencjami oraz 

postawami i subiektywnymi normami, jednak nie stwierdzono zależności pomiędzy 

intencjami a poczuciem kontroli (Mynarska, 2012). Mężczyźni i kobiety osiągnęli 

podobne wyniki, przy czym najsłabsza korelacja wystąpiła pomiędzy postawami 

mężczyzn a ich intencjami.  

3. Czynniki wpływające na decyzje prokreacyjne 

3.1. Dlaczego ludzie opóźniają decyzję o pierwszym dziecku? 

Negatywnie ocenią swoją sytuację finansową 

Subiektywna ocena sytuacji materialnej znacząco wpływa na podjęcie decyzji o 

pierwszym dziecku. Wyższy dochód osiągany przez gospodarstwo domowe zwiększa 

intencje rodzicielskie, zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet (Bühler i Fratczak, 2007; 

Podsumowanie części drugiej 

1. Początkowo, teorie płodności opierały się na założeniu o racjonalności 

decydentów, a decyzja o posiadaniu dziecka była rozpatrywana głównie w 

kategorii kosztów i zysków. 

2. Rozwój psychologii behawioralnej pozwolił na włączenie do modeli 

wyjaśniających płodność, termin intencji.  

3. Najczęściej wykorzystywanym modelem badającym zależność pomiędzy 

intencjami a realizacjami prokreacyjnymi jest Teoria Planowanego 

Zachowania, której założenia zostały zweryfikowane empirycznie na próbie 

polskiej.  
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Hanappi i in., 2017; Kuhnt i Trappe, 2016; Sinyavskaya i Billingsley, 2015; Yu i Kuo, 

2017). 

Dochód jest najczęściej wymienianą barierą w rodzeniu dzieci (Mishtal, 2009). 

Stwierdzenie to nie potwierdza się tylko w kilku przypadkach. Jedną z nich może być 

sytuacja, gdy kobieta nie może znaleźć zatrudnienia lub gdy posiadana praca ją nie 

satysfakcjonuje. Brak zatrudnienia może być dla kobiety wymówką, aby zdecydować 

się na zajście w ciążę jako alternatywy dla kariery zawodowej. Kobiety najczęściej 

odraczają decyzje prokreacyjne, gdy mają umowę na czas określony, a mężczyźni, 

gdy są bezrobotni (Friedman i in., 1994; Alderotti i in., 2019). Badanie (Tocchioni i in., 

2021) wykazało istnienie kilku różnych trajektorii cyklu życia bezdzietnych kobiet w 

Polsce. Jedną z grup stanowiły kobiety, które ukończyły edukację oraz są bezrobotne. 

Większość z nich była singielkami.   

Trochę inne wnioski dostarczają badania jakościowe (Mynarska, 2009). Tak jak w 

badaniach kwestionariuszowych, badani potwierdzają, że pieniądze są ważne w 

sytuacji, gdy ludzie decydują się na dziecko. Natomiast brak „odpowiednio dużej 

pensji” został uznany jako niewystarczający powód do rezygnacji z rodzicielstwa 

(Mynarska, 2009). Respondenci rozróżniają sytuację, gdy osoby bezdzietne nie mają 

zatrudnienia – wtedy decyzja o wstrzymaniu się z rodzicielstwem wydaje im się słuszna 

i rozsądna. Jednak w sytuacji, gdy oboje z partnerów pracuje, brak pieniędzy może 

być traktowane jako wymówka, ponieważ ludzie nigdy nie osiągną pełnego 

zadowolenia z osiąganej pensji i będą dążyć do tego, by zarabiać jeszcze więcej 

(Społeczna rola matki - wyzwania współczesnego macierzyństwa, 2015). 

 

Czują niepewność co do przyszłości 

Rosnące tempo życia wynikające ze zmian globalizacyjnych oraz postępu 

technologicznego jest przyczyną wzrostu niepewności jednostek co do kształtowania 

się przyszłości. Transformacje społeczne generują niepewność ekonomiczną, która 

implikuje zmiany w decyzjach podejmowanych na poziomie mikroekonomicznym, w 

tym o posiadaniu dzieci (Mills i Blossfeld 2013; Beckert i Bronk 2018).   

Aby zrozumieć, jak młodzi ludzie podejmują decyzję w warunkach rosnącej 

niepewności, można posłużyć się dynamicznym modelem racjonalnego wyboru 

(dynamic rational choice model), który koncentruje się na trzech głównych problemach 



 

 

 

COPERNICUS RESEARCH TEAM SP. Z O.O. 

21  

procesu decyzyjnego (Blossfeld, 2005). Po pierwsze, przez niepewność co do 

alternatyw, ludziom coraz trudniej jest porównać, która opcja jest dla nich 

atrakcyjniejsza. Problemem jest nie tylko wybór, ale coraz częściej moment, w którym 

należy ją wybrać, co tłumaczy odraczanie decyzji. Po drugie, występuje niepewność 

co do wyniku. Nieprzewidywalność wynikająca z procesu globalizacji sprawia, że coraz 

trudniej jest przypisać prawdopodobieństwo różnym działaniom. Po trzecie, rośnie 

niepewność co do ilości informacji jaką należy zebrać w celu podjęcia konkretnej 

decyzji. 

Niepewność zatrudnienia definiuje się  jako obawę jednostki, co do jej przyszłej sytuacji 

na rynku pracy, w tym stabilności zatrudnienia oraz pokrycia bieżących wydatków 

gospodarstwa domowego. Brak poczucia bezpieczeństwa może się wiązać z 

subiektywnymi odczuciami, takimi jak pozycja w organizacji lub możliwość kariery 

zawodowej oraz z sytuacją gospodarczą kraju (Scherer 2009; Bloom 2014; Moore 

2016). Konsekwencją może być unikanie długoterminowych zobowiązań, takich jak 

opuszczenie domu rodzinnego czy założenia własnego gospodarstwa domowego. 

Utrzymująca się niepewność może skutkować również nieustannym odraczaniem 

decyzji o małżeństwie czy posiadaniu dzieci, co w rezultacie może być przyczyną 

decyzji o mniejszej ilości dzieci niż zakładana lub nawet ich braku (Billari 2005, Busetta 

i in. 2019).  

 

Nie są w stabilnej relacji 

Naukowcy sugerują, że coraz wyższy wiek urodzenia pierwszego dziecka może być 

spowodowany przesunięciem grupy wieku zawarcia pierwszego małżeństwa (z 20-24 

lat do 25-29 lat), ponieważ pomimo wzrostu udziału urodzeń pozamałżeńskich, jest on 

jednym z niższych w Europie. Mediana wieku kobiet wychodzących za mąż wynosi 

około 27 lat, natomiast mężczyźni średnio żenią się w wieku 29 lat (Stańczak i Szałtys, 

2016).  

Typ związku (konkubinat lub małżeństwo) jest ważniejszy dla kobiet niż dla mężczyzn 

(Spéder i Kapitány, 2009). Zamężne kobiety realizują zamiary o pierwszym dziecku w 

krótszym czasie (De Wachter i Neels, 2011; Risse,, 2010; Rosina i Testa, 2009; 

Spéder i Kapitány, 2009; Vignoli i in., 2013). Może być to spowodowane naciskiem ze 

strony społeczeństwa oraz wzorcem kulturowym. Raport z badania o postawach 
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rodzicielskich Polaków wykazał, że społeczna definicja rodziny opiera się przede 

wszystkim na posiadaniu dzieci. Osoby niebędące w stałym związku, ale posiadające 

dzieci są uważane przez większą część społeczeństwa za rodzinę niż bezdzietne 

małżeństwo (CBOS, 2019b). Ponadto, samotni mają mniejszą intencję do posiadania 

dziecka i rzadziej realizują swoje zamiary (Timæus i Moultrie, 2020).  

Porównanie krajów o niskiej dzietności wykazało, że tam, gdzie występuje większa, 

społeczna akceptowalność rozwodów, ludzie częściej odraczają decyzję o pierwszym 

dziecku (Timæus i Moultrie, 2020). Wyższy wskaźnik ponownych małżeństw jest 

istotnie powiązany z opóźnianiem decyzji o rodzicielstwie (Clark i Brauner-Otto, 2015; 

Dommaraju i Jones, 2011). 

 

Studiują 

W literaturze pojawiają się przesłanki, że wartości osób z wyższym wykształceniem są 

bardziej oparte na własnej niezależności i chęci budowania kariery (Mills, 2000). 

Jednak w Polsce coraz więcej kobiet po studiach decyduje się na dziecko. W 2019 

roku, liczba urodzeń wśród matek z wykształceniem wyższym wynosiła ponad 193,6 

tys., a wśród kobiet z wykształceniem średnim i policealnym - 119,8 tys. Problemem 

więc nie jest poziom wykształcenia, a odraczanie decyzji prokreacyjnych ze względu 

na kontynuowanie nauki. Potwierdzają to badania w innych krajach rozwiniętych – 

poziom wykształcenia pary ma wpływ na ich intencje dotyczące płodności (Testa, 

2014).  

Studenci to osoby między 19 a 25 rokiem życia. Niektórzy, za koniec wieku 

studenckiego, przyjmują okres 27 lat, ze względu na możliwe urlopy dziekańskie czy 

powtarzanie roku. Okres ten zbiega się z szczytem płodności, który przypada na około 

25 rok życia. Z medycznego punktu widzenia, najlepszy okres zajścia w pierwszą ciążę 

jest przed 30 urodzinami (Lewandowski, 2010). 

Niechęć do rodzenia dzieci w czasie studiów może wynikać z zależności ekonomicznej 

od rodziców, co zwiększa poziom niepewności co do przyszłości. Mogą być przez to 

mniej skłonni do podjęcia długofalowej i wiążącej decyzji, związanej z małżeństwem 

czy posiadaniem dzieci (Blossfeld, 1995). W pracy (Rybińska, 2014) porównano 

sytuację życiową kobiet, które zostały matkami po 35 roku życia, z życiem młodszych 

matek, które urodziły dziecko przed trzydziestką. Jedną z istotnych różnic była 
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edukacja. Kobiety, które odroczyły decyzję o pierwszym dziecku, charakteryzowały się 

przede wszystkim dłuższym okresem nauki (Rybińska, 2014). Przytoczone prace 

wskazują na konflikt pomiędzy rodzeniem dzieci a ukończeniem studiów. W takiej 

sytuacji, bardzo ważna jest umiejętność łączenia obowiązków rodzinnych z nauką czy 

pracą zawodową (Blossfeld i in., 2005).  

Badania wskazują, że nawet co piąta studentka spodziewa się lub ma dziecko (Socha, 

2017; Rogowska, 2018). Może to oznaczać, że istnieje coraz większe przyzwolenie ze 

strony nauczycieli akademickich oraz społeczeństwa na pogodzenie roli matki z rolą 

studentki, jednak to stwierdzenie wymaga dalszych badań.  

 

Nie zgadzają się z partnerem co do posiadania dzieci 

Większość badań koncentruje się na intencjach prokreacyjnych kobiet i mężczyzn 

oddzielnie, pomijając fakt, że takie decyzje mają charakter diadyczny. Modele oparte 

na podejściu zorientowanym na pary są dokładniejsze niż te badające intencje tylko 

jednego partnera (Fried, Hofferth, Udry, 1980; Morgan 1985, Tesla i Bolano, 2021). 

Odraczanie decyzji prokreacyjnych może wynikać z udziału obu partnerów w procesie 

decyzyjnym. W przypadku, gdy jedna z osób w związku nie chce mieć dzieci, druga 

może postąpić na jeden z dwóch sposobów. Pierwszy z nich, nazywany regułą złotego 

podziału dotyczy sytuacji, gdy partnerzy postrzegają swoje intencje o posiadaniu 

potomstwa jako równie ważne. Oznacza to, że będą próbowali osiągnąć kompromis, 

co skutkuje odroczeniem decyzji. Zgodnie z teorią dryfu społecznego, faworyzuje się 

zdanie partnera, który nie zamierza mieć dziecka. Kobiety charakteryzujące się takim 

trybem życia, nie planują ciąży, ale też nie wykluczają możliwości posiadania dziecka 

i zachowują niezobowiązującą postawę wobec macierzyństwa (Tesla i Bolano, 2021).  

Dane od obojga partnerów wykorzystano między innymi w badaniu Thomson (1997). 

Wyniki pokazały, że spór pomiędzy partnerami w tym temacie, znacząco wpłynął na 

odroczenie decyzji, co w konsekwencji znalazło odzwierciedlenie w niższych niż 

przeciętnie wskaźnikach urodzeń. W pracy Korenmana i jego współpracowników 

(2002) uwzględniono relację diadyczną poprzez pytanie o intencję tylko jednego z 

partnerów (w tym przypadku: kobiet). Takie podejście może być jednak stronnicze i 

obarczone błędami – nie w każdym związku temat prokreacji był poruszany. Należy 

również pamiętać, ze intencje behawioralne zmieniają się wraz z wiekiem; 
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wcześniejsza decyzja o wybraniu bezdzietności przez jednego z partnerów może już 

nie obowiązywać (Ajzen 1991; Miller 1994, 2011, Testa 2012; Morgan 1985; Tesla i 

Bolano, 2021).  

Zamiar posiadania dzieci jest silnie skorelowany z postrzeganą satysfakcją z 

małżeństwa. Tak więc nie tylko niezgodność do realizacji zamierzeń prokreacyjnych, 

ale również kłótnie na innych polach, mogą prowadzić do odraczania decyzji 

(Berninger i in., 2011; Rijken i Liefbroer, 2009). Tylko w przypadku kobiet 

zatrudnionych na pełen etat jakość partnerstwa wydaje się być mniej istotna dla jej 

zamiaru posiadania pierwszego dziecka. Jednak w większości przypadków, kłótnie w 

związku oraz ich częstotliwość są powiązane z mniejszym poziomem intencji 

rodzicielskich (Berninger i in., 2011).  

 

Czują strach przed odpowiedzialnością 

Motywację do posiadania dzieci można mierzyć Kwestionariuszem Motywów 

Rodzicielskich Millera (Mynarska i Rytel, 2014). Zawiera on listę 28 pozytywnych oraz 

21 negatywnych aspektów rodzicielstwa i jest podzielony na dwie wersje: dla 

mężczyzn i dla kobiet. Wyniki badań dostarczają dowodów, ze ludzie nie chcą mieć 

dzieci ze względu na strach przed odpowiedzialnością (Baranowska, 2007).  

Obawy te są zróżnicowane ze względu na płeć. Strach przed porodem i konieczność 

opieki nad niemowlęciem był jednym z powodów rezygnacji z macierzyństwa. Kobiety 

również boją się o powrót do pracy (Houseknecht, 1987; Park, 2005). Mężczyźni 

przejmują się bardziej finansowymi kosztami rodzicielstwa. Odczuwają większy strach 

przed odpowiedzialnością finansową, ponieważ czują potrzebę zapewnienia partnerce 

i dziecku niezbędnych warunków życia (Park, 2005). Mężczyźni też nie podzielali obaw 

kobiet związanych z porodem i nieco bardziej pozytywnie oceniali radości związane z 

okresem ciąży. Na intencje prokreacyjne u kobiet i mężczyzn istotnie wpływa 

spostrzeganie dziecka w kategorii kosztów. Jeżeli są szczególnie zaniepokojeni 

negatywnymi stronami związanymi z opieką nad dzieckiem, takimi jak poświęcaniem 

mu mnóstwa uwagi, czasu czy pieniędzy, ich intencje do zostania rodzicem są niskie. 

W konsekwencji, nie chcą mieć dzieci lub odraczają swoją decyzję na bliżej 

nieokreśloną przyszłość (Mynarska i Rytel, 2020). 
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Co ciekawe, strach może działać motywująco. Analiza regresji przeprowadzona na 

próbie polskiej wykazała, że (zwłaszcza u mężczyzn) lęki i zmartwienia związane z 

rodzicielstwem były pozytywnie powiązane z chęcią posiadania dzieci (Mynarska i 

Rytel, 2020). Mimo, że relacja ta jest sprzeczna z założeniami teoretycznymi, Miller 

(2015) zasugerował, że taka relacja może odzwierciedlać altruistyczny lęk o dobro 

dzieci. Podczas gdy strach osobisty jest definiowany jako strach o własne 

bezpieczeństwo, strach altruistyczny jest definiowany jako strach o bezpieczeństwo 

innych, zwłaszcza bliskich osób (Warr, 1992). W tym przypadku, mężczyźni mogą czuć 

się świadomi zmartwień związanych z rodzicielstwem, ale są gotowi stawić mu czoła.  

 

3.2. Co może ich przekonać? 

Dziecko jako źródło satysfakcji oraz sposób na wzmocnienie więzi między partnerami 

W literaturze poświęconej zagadnieniu płodności, wyróżnia się tzw. motywy 

egoistyczne. Dziecko jest traktowane jako źródło osobistej przyjemności, radości i 

satysfakcji oraz służy zaspokojeniu potrzeb psychicznych (Slany, 1989). Badania 

podkreślają, że motywy te mogą różnić się wśród kobiet i mężczyzn. Dla kobiet są to 

częściej czynniki wynikające z naturalnej chęci posiadania dzieci, przez odczuwanie 

instynktu macierzyńskiego. Natomiast mężczyźni, częściej niż ich żony/partnerki, 

wiążą posiadanie dzieci z zapewnieniem ciągłości rodziny i nazwiska oraz 

zabezpieczeniem na starość. Taka sytuacja może wynikać z faktu, że część z 

badanych podtrzymuje tradycyjne wyobrażenie podziału ról płciowych (Zygmunt, 

2020).  Oboje często deklarują, że dziecko cementuje związek. Troska, jaką otaczają 

mężczyźni swoją ciężarną partnerkę, powoduje wzmocnienie więzi oraz wzmacnia 

miłość (Ruszkiewicz, 2011). 

Badanie „Rodzina – jej znaczenie i rozumienie” przeprowadzone przez Centrum 

Badania Opinii Społecznej (2019b) pytało Polaków o znaczenie rodziny w ich życiu. 

Jedynie 11% z nich odpowiedziało, że byliby równie szczęśliwi bez swoich 

najbliższych. Swoją opinię na ten temat ankietowani wyrażali posługując się skalą od 

1 do 10, na której 1 oznaczało, że rodzina w ogóle nie jest ważna w życiu, a 10 – że 

jest bardzo ważna. Odnotowano bardzo wysoką średnią zarówno wśród kobiet (9,76) 

jak i u mężczyzn (9,55), a także wśród osób w wieku od 18 do 24 lat (9,38). 
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Idealny obraz rodziny 

Najbardziej pożądanym typem rodziny jest tzw. rodzina nuklearna - składająca się z 

rodziców i dzieci (CBOS, 2019). W takiej rodzinie chcieliby przede wszystkim żyć 

badani w wieku 35–44 lat oraz uczniowie i studenci (kolejno: 65% i 66% wskazań). 

Życie w małej rodzinie marzy się większości samotnie wychowujących dzieci (57%) 

oraz bezdzietnym małżeństwom (59%). Model ten jest idealny dla osób żyjących już w 

takich rodzinach (78%). 23% badanych, którzy żyją samotnie, uważają ten model 

gospodarstwa domowego za preferowany. 26% z nich chciałoby żyć w dużej, 

wielopokoleniowej rodzinie, a największy odsetek w rodzinie nuklearnej (38%). Wśród 

osób żyjących w niesformalizowanym związku partnerskim, 46% uważa ten model za 

preferowany, a 43% z nich wolałoby żyć małej rodzinie z dziećmi. Pragnienie 

posiadania potomstwa zadeklarowało 98% osób uczestniczących w badaniu. 

Większość bezdzietnych oraz z jednym dzieckiem, chciałoby mieć dwoje dzieci 

(kolejno: 51 i 52% wskazań).  

Podsumowując, preferowanym modelem rodziny wśród osób bezdzietnych jest mała 

rodzina z dwójką dzieci. Warto tutaj podkreślić, że proces odraczania decyzji 

prokreacyjnych ma swoje konsekwencje. Jeżeli kobieta decyduje się na pierwsze 

dziecko dopiero po 30 roku życia, może to negatywnie wpłynąć na możliwość realizacji 

zamierzeń prokreacyjnych (Tymicki, 2013). Warto więc wzmocnić przekaz odwołując 

się do możliwych utrudnień w realizacji idealnego obrazu rodziny, gdy kobieta ma 

więcej niż trzydzieści lat. 

 

Odbiór społeczny 

Niektórzy decydują się na rodzicielstwo, ponieważ jest ono przyjętą społecznie 

wartością. Czynnik ten częściej wpływa na kobiety, które przez macierzyństwo, mogą 

chcieć podnieść swój prestiż społeczny. Rodzicielstwo, u obojga partnerów, może 

przynieść także poczucie przynależności do pewnej grupy społecznej oraz poczucie, 

że nie odstają od reszty ludzi (Slany, 1989).  

Obecne zmiany w modelu rodziny, związane ze wzrostem liczby rozwodów, 

odraczaniem lub niepodejmowaniem decyzji o małżeństwie i prokreacji, istotnym 
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zwiększaniem się odsetka związków nieformalnych oraz dzieci urodzonych w takich 

związkach, mogą być przyczyną redefinicji rodziny. Badanie przeprowadzone przez 

Centrum Badania Opinii Społecznej (2019b) spytało Polaków, jaki rodzaj związku 

według nich uznany jest za rodzinę a jaki nie. Niemal wszyscy uznali, że rodzinę 

stanowią małżonkowie z dziećmi (99% wskazań). Zdecydowana większość badanych 

(91%) uznaje za rodzinę także matkę lub ojca samotnie wychowujących co najmniej 

jedno dziecko. Powszechne jest również przekonanie, że rodzinę stanowią osoby 

pozostające w związku nieformalnym i wychowujące dzieci z tego związku (83% 

wskazań) lub z poprzednich związków (78%). Na uwagę zasługuje znacznie niższy 

odsetek wskazań od ankietowanych, którzy uważają bezdzietne małżeństwo jako 

rodzinę (65%) oraz osoby żyjące w konkubinacie bez dzieci (31%). Nawet związki tej 

samej płci są częściej akceptowane przez społeczeństwo, gdy partnerzy wspólnie 

wychowują dziecko (23% w stosunku do 13%). 

 
WYKRES 5  TYP ZWIĄZKU UZNAWANY JAKO RODZINA  

Badanie potwierdza, że tradycyjne rozumienie rodziny wciąż dominuje w 

społeczeństwie polskim. Odbiór społeczny osób bezdzietnych jest też często 

poruszaną kwestią w badaniach jakościowych. Z wypowiedzi uczestników wywiadów 

fokusowych wynika, iż społeczeństwo do kwestii nieposiadania dzieci podchodzi dość 

liberalnie; niemniej jednak, bezdzietne kobiety bywają pytane o plany prokreacyjne. 

Zdarza się, że spotykają się również z brakiem zrozumienia, szczególnie wśród ludzi 

ze starszego pokolenia. Bywa, że – pytając o pierwsze skojarzenie – para bezdzietna 
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kojarzona jest jako nowoczesna, ale także samotna i egoistyczna (Społeczna rola 

matki-wyzwania współczesnego macierzyństwa; 2015).  

 

Otrzymywane wsparcie od najbliższej rodziny 

Na ogół Polacy są zadowoleni z typu rodziny, w którym wyrośli i chcieliby, aby ich 

własna była do niego podobna (CBOS, 2019). Zadeklarowała tak zdecydowana 

większość badanych (84%). Tylko co siódma osoba (14%) chce uniknąć powielania 

wzorców wyniesionych z domu. Może to świadczyć o wpływie rodziców na 

kształtowanie się decyzji prokreacyjnych i promałżeńskich wśród dzieci. Młodzi ludzie 

wychowujący się w szczęśliwych rodzinach chcą często powielić strukturę płodności 

swoich rodziców. Osoby posiadające rodzeństwo często w przyszłym życiu chcą 

również zapewnić tą więź swojemu dziecku, szczególnie gdy utrzymują stały kontakt z 

najbliższą rodziną. Systemy społeczne oraz ich struktura w przeszłości, mają znaczący 

wpływ na kształtowanie się decyzji prokreacyjnych wśród jednostek. Taką koncepcję 

nazywamy “zależnością od wybranej ścieżki” i wyróżnia ona także istotność decyzji i 

zachowania rodziców na przyszłe zachowania ich dzieci (Bednarski i in., 2017).  

Niewiele badań empirycznych koncentruje się na badaniu zależności przyczynowych 

pomiędzy rodzicami a intencjami ich dzieci do prokreacji. Badanie przeprowadzone w 

Niemczech (Tanskanen i Danielsbacka, 2021) wykazało, że zwiększona emocjonalna 

bliskość między ojcami a córkami wiązała się z większymi intencjami dorosłej córki, by 

mieć pierwsze dziecko. Istotne statystycznie powiązania zaobserwowano także 

pomiędzy matką a synem – intencje płodności wśród mężczyzn były wyraźnie 

mniejsze, gdy matka udzielała im finansowego wsparcia. Na powiązanie pomiędzy 

rodzicami a intencjami rodzicielskimi ich dorosłych dzieci wskazują rozważania 

teoretyczne (Tanskanen i Danielsbacka, 2019).  

Niektóre badania wskazują, że czasem wystarcza sama obecność (gdy co najmniej 

jedno z rodziców żyje i jest w stanie pomóc) by zwiększyć intencje dotyczące płodności 

(Tanskanen i Rotkirch, 2014; Chapman i in., 2021). Najbardziej preferowaną formą 

opieki nad dziećmi wśród Polek (CBOS, 2017), w sytuacji gdy nie mogą jej sprawować 

osobiście, jest opieka sprawowana przez najbliższych członków rodziny (72%), w 

szczególności przez babcię lub dziadka. 
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Paradoksalnie, rodzice mogą być też czynnikiem hamującym realizacje decyzji 

prokreacyjnych. Coraz większe oczekiwania oraz aspiracje edukacyjne rodziców 

wobec swoich dzieci powodują, ze zdecydowanie się na dziecko w wieku studenckim 

traktowane jest jako strata. W społeczeństwie wciąż panuje przekonanie, że zdobycie 

wyższego poziomu wykształcenia daje szerokie możliwości rozwoju, posiadania 

wymarzonego zawodu, ale także osiągnięcia odpowiedniego prestiżu społecznego 

urodzenie dziecka traktowane jest jako gorsza opcja (Kowalewski, 2014).  

U mężczyzn, współdzielenie tradycyjnych wartości z innymi członkami rodziny może 

pomóc podjąć mu decyzję o ojcostwie. Jeżeli został wychowany w tradycyjnych 

wartościach, jego intencje prokreacyjne mogą być wyższe. Również odwołanie się do 

religijnych wartości, w przypadku, gdy współdzieli je z najbliższymi, może działać jako 

czynnik motywujący (Mynarska i Rytel, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie części trzeciej 

4. Na intencje płodności mają wpływ różne czynniki, przy czym ich wpływ 

jest zależny od płci. Nie dotyczy to tylko niektórych czynników, tj. 

rzeczywisty, osiągany dochód. 

5. Obraz rodziny w społeczeństwie ściśle wiąże się z dziećmi. Mimo to, 

odraczanie decyzji o rodzicielstwie jest powszechne zarówno wśród 

singli, jak i osobach w związkach formalnych i nieformalnych.   

6. Przedstawiony podział – na czynniki hamujące oraz motywujące podjęcie 

decyzji o pierwszym dziecku – jest szczególnie istotny podczas 

planowania kampanii. Obie grupy uzupełniają się i wpływają na siebie – 

trwanie edukacji jako czynnik hamujący może zostać złagodzony przez 

wsparcie od społeczeństwa i najbliższej rodziny. 
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4. Odbiorcy projektu 

4.1 Struktura bezdzietnych gospodarstw domowych   

 

Wykres 6 przedstawia strukturę gospodarstw domowych Polski w latach 2010-2020. 

Można zaobserwować tendencję zwyżkową osób bezdzietnych kosztem gospodarstw 

domowych z jednym dzieckiem.  

Aby dowiedzieć się, kto powinien zostać odbiorcą projektu, niezbędne jest 

zbadanie struktury bezdzietnych gospodarstw domowych. Taka analiza 

dostarczy informacji, czy w Polsce bezdzietność wynika bardziej z niemożności 

znalezienia partnera, czy jest wynikiem decyzji, podejmowanych niezależnie od 

stanu cywilnego. Jedynym źródłem badań pełnych (czyli przeprowadzonych 

wśród wszystkich Polaków) dotyczących liczby, wielkości i składu rodzinnego 

jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Nie udostępniono 

jeszcze danych z ostatniej edycji Spisu (2021), a poprzednia odbyła się w 2011 

roku. Dlatego poniżej przedstawimy analizę sytuacji gospodarstw domowych 

zbieranych za pomocą danych niepełnych. Przykładem jest badanie Aktywności 

Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzone na próbie reprezentatywnej. 

Oznacza to, że wyniki uzyskane na podstawie badania wylosowanej próby 

uogólnia się na populację generalną. Nie można więc uzyskać informacji o 

faktycznej liczbie posiadanych dzieci, natomiast możliwe jest odwzorowanie 

struktury (czyli na przykład udziału osób bezdzietnych w gospodarstwach 

ogółem). 



 

 

 

COPERNICUS RESEARCH TEAM SP. Z O.O. 

31  

 
WYKRES 6  STRUKTURA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE (LATA 2010-2020) 

 

Wykres 7 przedstawia udział osób samotnych, par i innych (np. dorosłe dziecko 

mieszkające z co najmniej jednym rodzicem, osoba starsza mieszkająca z innym 

członkami rodziny czy współlokatorów ekonomicznie od siebie niezależnych) w 

strukturze gospodarstw domowych. Warto tutaj podkreślić, że para w tym badaniu 

definiowana jest jako małżeństwo (lub dodatkowo jako zalegalizowany związek 

partnerski w innych krajach niż Polska). Osoby żyjące w konkubinacie są częścią 

„innych gospodarstw domowych”, do których wliczają się także osoby starsze 

mieszkające z innym członkami rodziny czy współlokatorzy. Podkreśla to wniosek 

uzyskany z analizy literatury – w Polsce, posiadanie dzieci jest ściśle związane z 

zawarciem małżeństwa. 
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WYKRES 7  UDZIAŁ OSÓB SAMOTNYCH ,  PAR I  INNYCH TYPÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH WEDŁUG LICZBY 
DZIECI  (ROK 2020). 

Osoby nieposiadające dzieci wymagają odrębnej analizy. Wykres 8 pokazuje, jak 

zmieniła się struktura bezdzietnych gospodarstw domowych w przeciągu ostatnich 

dziesięciu lat. Wyodrębniono: osoby samotne (poniżej i powyżej 65 lat), małżeństwa i 

inny typ gospodarstw domowych (do których jak już wspomniano można zaliczyć 

szeroką grupę respondentów). Analiza wykresu pozwala na stwierdzenie, że tendencja 

wzrostowa osób bezdzietnych została spowodowana przede wszystkim zwiększeniem 

się udziału liczby małżeństw. Spadek udziału kategorii zawierającej inny typ 

gospodarstw domowych może być spowodowany między innymi realizacją zamierzeń 

małżeńskich lub utworzeniem oddzielnego gospodarstwa domowego przez osoby 

starsze. 

Struktura gospodarstw domowych coraz bardziej przybliża się do norm europejskich. 

W 2020 roku, wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej, odnotowano wzrost o 

11,2% liczby gospodarstw domowych bez dzieci w porównaniu z rokiem 2010. 

Zwiększył się także udział bezdzietnych, jednoosobowych gospodarstw domowych (o 

ponad 20% w zaobserwowanym okresie) (Eurostat, 2020). 
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WYKRES 8  STRUKTURA BEZDZIETNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH (LATA 2010-2020). 

 Powyższy wykres dzieli osoby samotne jedynie poniżej i powyżej 65 rokiem 

życia. Bardziej szczegółowy podział, można uzyskać z innych badań 

przeprowadzonych w Polsce. Na przykład, struktura osób nieposiadających dzieci w 

podziale na wiek została przedstawiona w badaniu „Preferowane i realizowane modele 

życia rodzinnego” (CBOS, 2019). Prawie wszyscy badani w kategorii wiekowej 18-24 

lata nie mieli dzieci, zaś wśród osób w wieku 25-34 lata odsetek ten stanowił 45% 

respondentów.  

 

4.1 Profile adresatów kampanii 

Wnioski z przeprowadzonej analizy literatury oraz struktury bezdzietnych gospodarstw  

domowych dostarczyły dowodów na konieczność podziału adresatów kampanii na 

cztery różne grupy docelowe. Profile osób różnią się od siebie płcią, stanem cywilnym 

i wiekiem, dodatkowo w każdej grupie wydzielono osoby studiujące. 

 

Profil 1: Singielka 

Kategoria wieku: 20-27 lat 
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Czynniki wpływające na decyzje prokreacyjne: negatywna ocena sytuacji 

finansowej, odbiór społeczny i kontynuacja nauki (studiowanie) 

 

Jak wykazano w rozdziale trzecim, osoby samotne mają mniejszą intencję do 

posiadania dziecka i rzadziej realizują swoje zamiary prokreacyjne. Do badania 

wybraliśmy singielki w wieku 20-27 lat, ponieważ mediana wieku kobiet wychodzących 

za mąż w 2020 roku wynosiła około 27 lat, a przeciętna kobieta w chwili urodzenia 

pierwszego potomka miała niecałe 28 lat.  

Wśród czynników hamujących realizację zamierzeń o pierwszym dziecku wybraliśmy 

negatywną ocenę sytuacji finansowej oraz studiowanie. Pierwsza narracja kampanii 

może więc opierać się na neutralizowaniu negatywnej, subiektywnej oceny własnych 

dochodów. Drugi przekaz powinien dotrzeć do studentek, ponieważ 

zidentyfikowaliśmy kontynuację nauki jako jedną z głównych barier. Czynnikiem 

wspierającym może być odbiór społeczny, przedstawiający idealny obraz rodziny 

według Polaków – małżeństwo z dwójką dzieci. 

 

Profil 2: Singiel  

Kategoria wieku: 20-29 lat 

Czynniki wpływające na decyzje prokreacyjne: strach przed odpowiedzialnością, 

otrzymywane wsparcie od najbliższej rodziny i nakierowanie na stabilną relację 

 

Jak wykazano w rozdziale trzecim, osoby samotne mają mniejszą intencję do 

posiadania dziecka i rzadziej realizują swoje zamiary prokreacyjne. Do badania 

wybraliśmy singlów w wieku 20-29 lat, ponieważ mężczyźni przeciętnie żenią się w 

wieku 29 lat. 

Analiza literatury wykazała, że kobiety i mężczyźni różnią się pod względem 

czynników, które wpływają na ich decyzje prokreacyjne. Mężczyźni przejmują się 

bardziej finansowymi kosztami rodzicielstwa, ponieważ czują większą 

odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich warunków życia swojej partnerce i 

dziecku. Większość Polaków wyznaje tradycyjny obraz rodziny, dlatego otrzymywane 

wsparcie od najbliższej rodziny powinno ich wesprzeć w decyzji prokreacyjnej. 

Samotni mają mniejszą intencję do posiadania dziecka i rzadziej realizują swoje 



 

 

 

COPERNICUS RESEARCH TEAM SP. Z O.O. 

35  

zamiary, ponadto zamężne kobiety w krótszym czasie realizują zamiary o pierwszym 

dziecku. Warto więc wzmocnić u mężczyzn potrzebę stabilnej relacji.  

 

Profil 3: Zamężna kobieta 

Kategoria wieku: 20-30 lat 

Czynniki wpływające na decyzje prokreacyjne: niezgodność z partnerem co do 

posiadania dzieci, idealny obraz rodziny, kontynuacja nauki (studiowanie). 

Do badania wybraliśmy kobiety w wieku 20-30 lat, ponieważ przeciętna kobieta w 

chwili urodzenia pierwszego potomka miała niecałe 28 lat. Jak pokazano w 

poprzednich rozdziałach, stan cywilny jest istotnie powiązany z intencjami 

behawioralnymi. Struktura gospodarstw domowych wykazała istotność problemu 

bezdzietnych małżeństw.  

Jeden z przekazów powinien dotrzeć do studentek, ponieważ zidentyfikowaliśmy 

kontynuację nauki jako jedną z głównych barier. Czynnikiem wspierającym realizację 

zamierzeń prokreacyjnych może być idealny obraz rodziny. Preferowanym modelem 

rodziny wśród osób bezdzietnych jest mała rodzina z dwójką dzieci. Warto więc 

odnieść się do utrudnień związanych z odroczeniem decyzji o pierwszym dziecku – 

jeżeli kobieta decyduje się na nie dopiero po 30 roku życia, może to negatywnie 

wpłynąć na możliwość zajścia w kolejną ciążę. Kłótnie w związku są powiązane z 

mniejszym poziomem intencji rodzicielskich, a niezgodność co do posiadania dzieci w 

konsekwencji powoduje odroczenie decyzji lub niezobowiązującą postawę wobec 

rodzicielstwa.  

 

Profil 4: Żonaty mężczyzna 

Kategoria wieku: 20-40 lat 

Czynniki wpływające na decyzje prokreacyjne: strach przed odpowiedzialnością, 

dziecko jako źródło satysfakcji oraz sposób na wzmocnienie więzi między partnerami 

i niezgodność z partnerem co do posiadania dzieci 

Jak pokazano w poprzednich rozdziałach, stan cywilny jest istotnie powiązany z 

intencjami behawioralnymi. Struktura gospodarstw domowych wykazała istotność 

problemu bezdzietnych małżeństw. Do badania wybraliśmy żonatych mężczyzn w 

wieku 20-40 lat, ponieważ mężczyźni często mają młodsze partnerki. 
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Jeden z przekazów powinien skupić się na finansowych kosztach rodzicielstwa, 

ponieważ mężczyźni czują dużą odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich 

warunków życia swojej partnerce i dziecku. Czynnikami wspierającymi żonatych 

mężczyzn w decyzji prokreacyjnej jest obraz dziecka jako źródła satysfakcji własnej i 

sposobu na wzmocnienie więzi między partnerami. Kłótnie w związku są powiązane z 

mniejszym poziomem intencji rodzicielskich, a niezgodność co do posiadania dzieci w 

konsekwencji powoduje odroczenie decyzji lub niezobowiązującą postawę wobec 

rodzicielstwa.  

 

5. Jak dotrzeć do adresatów badania? 

Strategie projektowania skutecznych kampanii na rzecz zmian 
zachowań 

 
W tej części przedstawiamy strategie projektowania i realizacji kampanii, która 

skutecznie ułatwia zmianę zachowań. Przygotowanie udanej kampanii wymaga 

lepszego zrozumienia tych strategii. Pomysły zostały zapożyczone z zasad wpływu 

społecznego/marketingu i reklamy. 

 

Proces projektowania kampanii  
1. Przeprowadzenie badań podstawowych  

Podsumowanie części czwartej 

1. Analiza struktury gospodarstw domowych wykazała, że odsetek osób 

bezdzietnych w porównaniu do gospodarstw co najmniej jednym 

dzieckiem, systematycznie rośnie.   

2. Powyższa analiza potwierdziła wnioski z analizy literatury. Mimo 

społecznej presji na posiadanie dzieci, wzrasta liczba bezdzietnych 

małżeństw, a ich liczba wydaje się być alarmująca. 

3. Zidentyfikowano cztery różne profile adresatów kampanii oraz wyłoniono 

czynniki istotnie wspierające ich w decyzjach prokreacyjnych 

(podsumowanie w formie tabeli jest dostępne na początku raportu). 
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2. Zidentyfikowanie grup docelowych, ich nastawienia i czynników wpływu  
3. Zaprojektowanie i pilotaż przesłania kampanii 
4. Opracowanie kierunku działań w mediach  

 
1. Przeprowadzenie badań podstawowych:  

Działanie to obejmuje podstawowe badania dotyczące problemu, który 

kampania ma rozwiązać. Opisany jest ono jako punkt analizy kontekstu i 

środowiska, w którym organizowana jest kampania, w celu zrozumienia 

przeszkód i możliwości, jakie może napotkać (Atkin & Salmon, 2010). Najlepsze 

praktyki nakazują, aby projektanci kampanii uzyskiwali podstawowe informacje 

na temat populacji, jej norm i przekonań, a zwłaszcza ich zachowań. Ważne 

jest, aby określić członków populacji, którzy wywierają wpływ na grupę 

docelową. 

Ważne dane można zbierać zarówno z opublikowanej literatury naukowej, jak i 

źródeł niepublikowanych (“szarej literatury”), w zależności od celu kampanii.  

Innymi źródłami danych jakościowych mogą być zogniskowane wywiady 

grupowe i indywidualne wywiady z osobami z grupy docelowej.  

 

2. Zidentyfikowanie grup docelowych, ich nastawienia i czynników wpływu 
Ważne jest, aby zebrać dane dotyczące populacji docelowej dotyczące ich 

systemów przekonań i zachowań. Na tym etapie projektanci kampanii powinni 

zrozumieć zachowanie grupy docelowej i czynniki wpływające na określone 

zachowanie. Wymaga to zrozumienia zarówno teorii wyjaśniających ich 

zachowanie zgodnie z ustaleniami socjologów, jak i rzeczywistości ich życia 

określonej na podstawie przeprowadzonych badań oryginalnych lub danych 

wtórnych uzyskanych z innych źródeł. Na przykład, jeśli chodzi o parametry 

demograficzne, rządowe bazy danych mogą być cennym źródłem zrozumienia 

realiów teraźniejszości, odniesień z przeszłości i prognoz na przyszłość. Na 

koniec projektanci kampanii powinni być w stanie określić konkretnie grupę 

docelową i konkretne zachowania, które mają nadzieję zmienić w ramach 

kampanii. 

 
3. Zaprojektowanie i pilotaż przesłania kampanii  

Przesłanie kampanii na tym etapie jest starannie dobierane w oparciu o 

zrozumienie grupy docelowej i najbardziej prawdopodobnych czynników, które 
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mogą wpłynąć na zmianę ich zachowania. Przesłanie jest testowane na etapie 

pilotażowym, aby ocenić reakcję jednolitej próby odbiorców wybranych z 

populacji docelowej. Na tym etapie przesłanie kampanii jest dostosowywane do 

stylu komunikacji lokalnej ludności, uznawania lokalnych norm, eliminowania 

wszelkich neutralnych słów, które w przeciwnym razie mogłyby być obraźliwe 

dla miejscowej ludności, oraz zwiększania prawdopodobieństwa pozytywnego 

odbioru komunikatu. Ten etap pilotażowy analizuje następujące aspekty 

przesłania: jego zdolność do przyciągnięcia uwagi; jak łatwo je zrozumieć; jak 

jest odpowiedni dla publiczności oraz ryzyko wywołania kontrowersji. Na tym 

etapie wykorzystuje się takie metody, jak grupy zogniskowane do analizy 

kampanii i technologie eyetrackingowe (ang. Eye-tracking, śledzenie wzroku), 

aby ocenić zdolność przekazu kampanii do przyciągnięcia uwagi. 

 

4. Opracowanie kierunku działania w mediach 
Na tym etapie projektanci kampanii określają, jakiego rodzaju mediów użyć do 

rozpowszechniania przesłania kampanii, w jakim czasie rozpowszechniać 

przesłanie kampanii i z jaką częstotliwością. Projektanci kampanii mogą 

zdecydować się na wykorzystanie jednego medium lub połączenie różnych 

mediów do rozpowszechniania przekazu kampanii.  

 
 
Punkty, na które należy zwrócić uwagę w projektowaniu przesłania kampanii  
 

1. Ustalenie konkretnych celów kampanii  
Aby być skutecznym, projektanci kampanii muszą ustalić i zadeklarować 

konkretne cele, takie jak: zwrócenie uwagi na problem, zmiana przekonania i 

postawy lub spowodowanie zmiany zachowania. Zachęca się projektantów 

kampanii do jasnego określenia celu, jakim jest spowodowanie zmiany 

zachowania, ponieważ jedynie zmiana norm społecznych, przekonań i postaw, 

a także zwrócenie uwagi na problemy niekoniecznie prowadzi do zmiany 

zachowania (Snyder, 2007).  

 

2. Pilotaż przesłania kampanii przed wdrożeniem 
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Niezbędne jest zidentyfikowanie konkretnych odbiorców przesłania kampanii i 

pilotowanie przesłania na próbie grupy docelowej. Różne grupy docelowe w 

różny sposób reagują na przesłania, a identyfikując i różnicując te grupy 

docelowe, można dostosować konkretne przesłania kampanii do tych 

poszczególnych grup. Badania podstawowe dadzą informację o zróżnicowaniu 

tych grup docelowych oraz o tym, na jakie komunikaty mogą one reagować 

bardziej pozytywnie. Zidentyfikowano różne metody testowania dopasowania 

przesłania kampanii do grupy docelowej: kwestionariusze, wywiady 

zogniskowane, wywiady indywidualne, metody eyetrackingowe i inne formy 

metodologii badania czytelności i uwagi. Ograniczenia czasowe i finansowe 

mogą wpłynąć na wybór metodologii testowania przesłania kampanii. 

Testowanie przesłania kampanii przed wdrożeniem pomaga przewidzieć 

faktyczną skuteczność tego przesłania (Dillard i in., 2007). 

 

3. Zrozumienie psychospołecznych parametrów przesłania kampanii 
Znajomość przesłania vs. nowość: Różne grupy docelowe reagują na 

różne rodzaje przesłań i oczekuje się od prowadzących kampanie, że 

zidentyfikują przyczyny tego zjawiska. Ponieważ celem kampanii jest 

przekonanie odbiorców docelowych do zmiany ich norm, przekonań i 

postaw, a ostatecznie zmiany ich zachowania, projektanci kampanii muszą 

zrozumieć, czy grupa docelowa będzie bardziej reagować na znane 

przesłania, czy na nowe pomysły. Jedną ze strategii, kiedy docelowi 

odbiorcy są mniej otwarci na nowe pomysły, jest ujawnienie błędów 

związanych z ich pierwotnie wyznawanymi przekonaniami i zachowaniem. 

Jednak projektanci kampanii muszą być świadomi ryzyka utwierdzania o 

szkodliwości starych przesłań, gdy powtarzają te przekazy, próbując je 

obalić, szczególnie wśród osób starszych, które mogą chcieć powrócić do 

starych i znanych idei.  Z drugiej strony kampanie wykorzystujące nowe 
pomysły są skuteczne, gdy są prezentowane w krótkim czasie. Istnieje 

jednak ryzyko, że grupa docelowa powróci do starych i znanych pomysłów, 

gdy nowość nowego przesłania z czasem zaniknie. 

 

Używanie czynnika strachu w przesłaniu: na podstawie badań 

podstawowych grupy docelowej i problemu, który kampania ma rozwiązać, 



 

 

 

COPERNICUS RESEARCH TEAM SP. Z O.O. 

40  

projektanci kampanii mogliby określić, czy grupy te reagują na wiadomości 

oparte na strachu, czy nie. Jest to ważne, aby uniknąć scenariusza 

wywołania niezamierzonych konsekwencji buntu lub gniewu w populacji 

docelowej, zwłaszcza gdy osoba docelowa uważa, że nie jest w stanie się 

zmienić. Dlatego zaleca się łączenie przesłań opartych na strachu z 

konkretnymi rozwiązaniami, aby umożliwić odbiorcom docelowym zmiany 

zachowań (Witte & Allen, 2000). 

 

Ramy prezentacji przesłania: przy projektowaniu kampanii przesłanie 

może być prezentowane w określonych kontekstach, które są tu 

zdefiniowane jako ramy. Ramy te są identyfikowane jako jedne z 

następujących: 1. Zdefiniowanie problemu; 2. Proponowanie rozwiązań 

problemu; lub 3. Ustalenie powodów do zaangażowania (Benford & Snow, 

2000). Pierwszy typ ram identyfikuje problem i kto lub co go powoduje. Jest 

to niezbędne w kampaniach, których celem jest zmiana pewnych 

negatywnych kwestii, ponieważ ważne jest ustalenie, kto jest winowajcą, 

aby wywrzeć presję na zmianę. Drugi rodzaj ram jest podstawowym 

elementem kampanii, które dążą do zmiany zachowań poprzez 

proponowanie rozwiązań problemów zwykle utożsamianych z pierwszą 

ramą przesłania. Dlatego często integruje się te dwie ramy, identyfikacji 

problemu i zaproponowania rozwiązania. Trzecią ramę można często 

znaleźć w kampaniach, które mają na celu podniesienie świadomości na 

temat pewnych problemów społecznych. Takie obramowanie przesłania ma 

na celu zachęcenie ludzi do „opieki” i pomocy w rozwiązaniu problemu. 

Może ono być ukierunkowane na główne grupy docelowe i grupy 

drugorzędne, które z kolei mogą wpływać na główne grupy docelowe. 

 

Narracja osobistych doświadczeń: czasami osobiste doświadczenia 

osób, zwłaszcza gdy grupa docelowa może identyfikować się z tematem 

wiadomości, mogą być nieodpartą motywacją dla docelowych odbiorców. 

Może to być skuteczne w przekazywaniu pomysłów grupie docelowej, 

niekoniecznie powodując zmianę zachowania. 
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Przesłanie typu wady i zalety: strategia ta polega na przedstawieniu 

informacji zawierających zarówno zalety, jak i wady proponowanego 

rozwiązania. Niektóre korzyści wynikające z zastosowania tej strategii są 

takie, że zwiększa ona wiarygodność przesłania i może zwiększyć jego 

akceptację, ponieważ jest postrzegane jako coś nowego. Strategia ta może 

również pomóc w przeciwdziałaniu wszelkim przeciwstawnym przesłaniom 

poprzez przyznanie się do wszelkich negatywnych stron proponowanych 

rozwiązań i odniesienie się do nich w sposób łatwy do zaakceptowania przez 

odbiorców docelowych. Jest to opisane jako efekt zaszczepienia. 

 
Podsumowanie punktów do rozpatrzenia przy projektowaniu przesłania 
kampanii: 

• Wyznaczenie jasnych celów  
• Upewnienie się, że docelowi odbiorcy mogą identyfikować się z 

przesłaniem i grupami przekazującymi przesłanie 
• Wyeliminowanie czynników rozpraszających, które mogą dekoncentrować 

grupę docelową 
• Upewnienie się, że język i tekst są dostosowane do lokalnego kontekstu, 

uwzględniając lokalny język ojczysty 
• Korzystanie z wiarygodnych przesłań, którym mogą ufać docelowi 

odbiorcy 
• Zidentyfikowanie źródeł istniejącego problemu 
• Wyraźne określenie konsekwencji braku działania bez hiperboli lub 

nadmiernego uproszczenia 
• Wyraźne określenie pożądanego sposobu postępowania w celu 

naprawienia zidentyfikowanego problemu 
• Uwzględnienie przesłań motywujących, które pobudzają ludzi do działania 
• Sprawienie, aby pożądane zachowanie było przyjemne i interesujące  

 

 

Kanały Komunikacji i Media  
Przesłania kampanii przekazywane wielokrotnie różnymi kanałami i mediami 

zwiększają ich skuteczność (Snyder, 2007). Dlatego istotne jest, aby projektanci 

kampanii określili różne media i kanały komunikacji wykorzystywane przez grupy 

docelowe kampanii. 

 
Media głównego nurtu  
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To tradycyjne środki masowego przekazu telewizji i radia, które przekazują 

informacje. Od zawsze mają wpływ na podnoszenie świadomości i 

kształtowanie dyskursu publicznego. Jedną z obaw jest jednak skłonność 

redakcyjna i ideologiczna niektórych  środków masowego przekazu, która może 

prowadzić do sformułowania pewnych pomysłów w sposób, który może 

prowadzić do niezamierzonych konsekwencji dla kampanii.  

Internet 
Łatwy dostęp do Internetu sprawił, że stał się on jednym z najbardziej 

wpływowych środków przekazu idei. Jednak ze względu na globalny zasięg 

przesłanie kampanii może konkurować z licznymi innymi kampaniami 

generowanymi na całym świecie. Istnieją narzędzia do optymalizacji zasięgu 

przesłania kampanii online, a dzięki odpowiednim umiejętnościom i funduszom 

projektanci kampanii powinni być w stanie dotrzeć do szerokiego grona 

odbiorców pomimo konkurencji.  

 
Media społecznościowe  
Narzędzie to oferuje szereg opcji, dzięki którym można zaprojektować 

kampanię dla określonych grup docelowych. Dzięki postępowi 

technologicznemu firmy mediów społecznościowych, takie jak Facebook, 

Twitter, WhatsApp, TikTok, mogą być wykorzystywane do docierania do 

wszelkiego rodzaju społeczności ludzi. Minusem kampanii w mediach 

społecznościowych jest niebezpieczeństwo nadmiernego uproszczenia 

przesłania, kiedy ludzie są motywowani do wyróżnienia przesłania wyłącznie 

dlatego, że jest to “kaprys dnia”, nie robiąc nic, aby materialnie rozwiązać 

problem. 
 
Rozrywka (filmy, muzyka, programy telewizyjne) 
Media te są tradycyjnie używane do propagowania wiadomości poprzez fikcyjne 

historie, filmy dokumentalne lub dramatyzację prawdziwych wydarzeń. Można 

je prezentować różnymi programami i lub osobiście. Lokalizacja może być 

różna, od dramaturgii lub muzyki na ulicach po programy telewizyjne w 

kanałach telewizyjnych. 

 
Plakaty, ulotki i banery 
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Są to również wypróbowane i przetestowane sposoby rozpowszechniania 

informacji, które można osiągnąć przy minimalnych zasobach. 

 
Niezamierzone/Nieoczekiwane Efekty Kampanii 
Pomimo jasno określonych celów podczas projektowania i realizacji kampanii, mogą 

pojawić się pewne konsekwencje kampanii, których nie można przewidzieć lub nie były 

zamierzone. Dla projektantów kampanii ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób 

mogą wystąpić te niezamierzone skutki, aby całkowicie im zapobiec lub zmniejszyć ich 

wpływ. Projektanci kampanii muszą zrozumieć następujące konteksty, w których mogą 

wystąpić niezamierzone efekty kampanii (Cho & Salmon, 2007): 

• Odbiorcy kampanii: inne niedocelowe grupy osób, które otrzymały przesłanie, 

mogą czasami zostać dotknięte w niepożądany sposób. Na przykład młodzi 

wrażliwi nastolatkowie, którzy są narażeni na sarkastyczne przesłania 

próbujące ośmieszyć określony pomysł, mogą potraktować je dosłownie, nie 

rozumiejąc kontekstu. 

• Czynnik czasu: przesłania kampanii mogą mieć różne krótko- i 

długoterminowe skutki, które należy wziąć pod uwagę. Na przykład kampania 

pronatalistyczna może mieć niewielki krótkoterminowy efekt, ale w dłuższej 

perspektywie może zmienić wystarczająco dużo umysłów, by doprowadzić do 

wyżu demograficznego. 

• Wpływ na inne kwestie społeczne: skupienie się na konkretnym problemie 

społecznym poprzez kampanię może ograniczyć dostępne zasoby, aby 

poradzić sobie z innymi problemami społecznymi. To z kolei może wpłynąć na 

równowagę społeczną, prowadząc do jeszcze większych konsekwencji w 

społeczeństwie. Na przykład w administracji lokalnej o ograniczonych 

zasobach kampania zachęcająca do bezpiecznej jazdy może zająć wszystkie 

dostępne zasoby, tak że niewiele pozostaje na rozwiązanie innych równie 

ważnych kwestii, takich jak np. przemoc domowa. 

 
Rodzaje Niezamierzonych Efektów Kampanii 
 
1. Niezrozumienie przesłania: ważne jest, aby przesłanie kampanii było jasne i 

niedwuznaczne. Zalecane są proste, ale mocne przesłania, ale ważne jest, 

aby  nie były one zbyt uproszczone. Ponadto, gdy przesłania są zbyt złożone 
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pod względem treści i prezentacji, prawdopodobnie zdezorientują one część 

odbiorców. Używając obrazów, ważne jest, aby prowadzący kampanie nie 

upraszczali ich nadmiernie ani nie pozbawiali ich kontekstu, co może 

prowadzić do utrwalania stereotypów i wykluczania innych ważnych aspektów 

problemu. 

 

2. Nadmierna ekspozycja prowadząca do znieczulenia: Kontakt z nowym 

przesłaniem może wzbudzić współczucie u odbiorców docelowych i zwiększyć 

ich chęć pomocy. Ta reakcja może być nawet wzmocniona, gdy przesłanie 

szokuje poprzez hiperboliczne teksty i obrazy. Z biegiem czasu istnieje ryzyko 

utraty lub zmniejszenia współczucia generowanego przez przesłanie. Dlatego 

ważne jest, aby projektanci kampanii rozumieli optymalny czas trwania 

przesłania kampanii, czas ekspozycji, częstotliwość prezentacji przesłania 

oraz stopień wykorzystania grafik i tekstów opartych na strachu. 

 

3. Efekt przeciwny do pożądanego: innym godnym uwagi niezamierzonym 

efektem kampanii jest generowanie rezultatów wprost przeciwnych do 

zamierzonych. Użycie obrazów graficznych w celu przyciągnięcia uwagi może 

w ostatecznie raczej odstręczyć odbiorców. Innym przykładem jest to, że 

ciągłe stykanie się z przesłaniami kampanii może stwarzać wrażenie 

powszechnego istnienia problemu, co może zachęcić niektóre wrażliwe lub 

ciekawskie osoby do wyszukiwania tego problemu. Ponadto, ponieważ 

kampania wielokrotnie zniechęca do pewnych zachowań, niektóre osoby 

mogą postrzegać to jako obrazę ich wolności i tym samym „buntować się”, 

robiąc dokładnie to, do czego kampania stara się zniechęcić. 

 

4. Nierówność społeczna poprzez nierówny dostęp i alokację zasobów: 

kampania prawdopodobnie stworzy koszt alternatywny w innych sektorach 

społeczeństwa poprzez wykorzystanie ograniczonych zasobów dostępnych 

dla wszystkich. To przekierowanie zasobów może sprawić, że inne problemy 

społeczne pozostaną bez opieki. Np. kampania zajmująca się przemocą 

domową może uwydatnić wpływ na kobiety, poprzez reakcję emocjonalną 

wywołaną oglądaniem zdjęcia maltretowanej kobiety. Może to jednak mieć 

niezamierzoną konsekwencję w postaci trywializacji przemocy domowej 
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wobec mężczyzn. Wybór określonych mediów do rozpowszechniania 

przesłania kampanii może również pominąć niektóre osoby. Na przykład 

korzystanie z cyfrowych mediów online może pominąć tych, którzy mają 

niewielki lub żaden dostęp do Internetu. Gdy kampania nie bierze pod uwagę 

czynników demograficznych, takich jak poziom wykształcenia czy język 

przekazu, może wykluczać osoby mniej wykształcone i w efekcie powiększać 

lukę w wiedzy istniejącą między wykształconymi i gorzej wykształconymi 

członkami społeczeństwa. 

 

5. Oburzenie i ostry sprzeciw: w społeczeństwie, w którym różne wartości i 

ideologie konkurują o znaczenie, przesłanie kampanii może spotkać się ze 

sprzeciwem innych grup lub jednostek. Na przykład kampanii prorodzinnej 

mogą sprzeciwić się jednostki lub grupy o ideologiach antynatalistycznych. 

Ważne jest, aby określić siłę przeciwstawnych idei oraz zdolność stojących za 

nimi grup lub osób do zakłócania kampanii. Dzięki starannemu przygotowaniu 

i przewidywaniu projektanci kampanii mogą oprzeć się wszelkim sprzeciwom 

skierowanym przeciwko ich kampanii.  
 
Pokonywanie niezamierzonych efektów 
Aby przezwyciężyć te niezamierzone skutki zarówno dla docelowych, jak i 

niedocelowych odbiorców, projektanci kampanii muszą zidentyfikować procesy 

behawioralne kampanii. Pomoże to zidentyfikować, a następnie usunąć bariery w 

przyjęciu przesłania kampanii. Jeśli chodzi o nierówny dostęp do zasobów, 

projektanci kampanii mogą stosować mieszankę kilku źródeł medialnych do 

rozpowszechniania przesłania kampanii. Materiały kampanii powinny uwzględniać 

różne poziomy edukacji i inne uwarunkowania społeczno-demograficzne, które 

dzielą grupy docelowe. 

 

Podsumowanie niezamierzonych efektów kampanii: 
• Docelowi i niedocelowi odbiorcy mają być pod wpływem kontaktu z 

przesłaniem kampanii  
• Efekty kampanii mogą być dalekie od efektów zamierzonych przez 

projektantów kampanii 
• Odbiory mogą źle zrozumieć przesłanie kampanii 
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• Odbiorcy mogą nie odpowiedzieć na przesłanie kampanii po wielokrotnej 
ekspozycji 

• Kampania może zwiększyć nierówności społeczne 
• Odbiory może reagować przeciwnie do efektu pożądanego przez 

projektantów kampanii  
• Inne podmioty o przeciwstawnych interesach mogą zareagować na 

kampanię z oburzeniem 
• Pokonywanie niezamierzonych efektów wymaga dokładnego 

przestudiowania grupy docelowej i nie docelowej 
• Projektanci kampanii muszą korzystać z różnych źródeł medialnych, aby 

zapewnić równy dostęp do przesłania kampanii 
• Przygotowując materiały kampanii należy wziąć pod uwagę różne 

parametry społeczno-demograficzne 
 

 

 

5.1. Aktywność online 

Sytuacja pandemiczna w Polsce wymusiła przejście na zdalne nauczanie oraz zdalną 

pracę. Według danych GUS, w 2020 roku, dostęp do Internetu posiadało 90,4% 

polskich gospodarstw domowych. To wzrost o 3,7 p.p. w porównaniu z rokiem 

poprzednim, jest to najwyższy wzrost w ciągu ostatnich 4 lat. Odsetek internautów jest 

większy wśród gospodarstw domowych z dziećmi i wynosi 99,50%, w tym 99,1% 

posiada szerokopasmowe łącze. Dostęp do Internetu nie jest znacząco zróżnicowany 

ze względu na miejsce zamieszkania - jest nieco powszechniejszy wśród 

mieszkańców dużych miast (92,10%) niż wśród osób zamieszkujących mniejsze 

miasta lub wieś (kolejno: 89,70% i 89,30%). W poniższym opracowaniu, skupiliśmy się 

jedynie na grupie docelowej projektu, czyli osobach w wieku 18-30 lat, pracujących i 

studentach. Tam gdzie było to możliwe, rozróżniliśmy czynności wykonywane w 

Internecie ze względu na płeć.  

Ponad dwie trzecie dorosłych Polaków (68%) co najmniej raz w tygodniu korzysta z 

Internetu (CBOS, 2020). Obecność online jest przede wszystkim uzależniona od 

wieku. Ponad połowa respondentów w wieku 18-24 lata oraz 25-34 lat, deklaruje 

korzystanie z Internetu niemal przez cały czas. Według raportu Głównego Urzędu 

Statystycznego za 2020 rok, odsetek ten jest jeszcze większy. Regularnie (czyli co 

najmniej raz w tygodniu) korzysta z Internetu 99,2% osób od szesnastego do 
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dwudziestego czwartego roku życia i 98,4% w wieku 25-34 lata. Biorąc pod uwagę 

rodzaj aktywności zawodowej, największy odsetek regularnych użytkowników był 

wśród uczniów i studentów (99,8%). Równie wysoki był wśród osób aktywnie 

pracujących zawodowo (91,8%).  

 
WYKRES 9  CZĘSTOTLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z INTERNETU W CELACH PRYWATNYCH WEDŁUG GRUP WIEKU 
(STAN NA CZERWIEC 2020  R .) 

*kategorie wieku nie sumują się do zera ze względu na 1% wskazań na odpowiedź „trudno powiedzieć”. 

Ankietowanych zapytano jakie aktywności online podejmowali w ciągu ostatniego 

miesiąca poprzedzającego badanie (a więc: w maju 2020 roku). Co trzeci użytkownik 

Internetu (33%) w badanym okresie czytał blogi. Częściej niż inni, czytali je ludzie z 

wyższym wykształceniem (40%) oraz w kategorii wiekowej 18-24 lata (46%) i 25-34 

lata (42%). Większym zainteresowaniem cieszyły się wśród kobiet (37%) niż wśród 

mężczyzn (28%). Ponad połowa użytkowników Internetu (56%) oglądała telewizję, 

filmy, seriale czy inne treści wideo; częściej byli to mężczyźni niż kobiety (59% wobec 

52%). Odbiorców różnicował także wiek – widzami byli najczęściej młodsi internauci, 

mający od 18 do 24 lat (83%) i od 25 do 34 (72%). Oglądanie online, w miesiącu 

poprzedzającym badanie, transmisji realizowanych i nadawanych na żywo przez 

innych internautów deklaruje ponad jedna trzecia osób korzystających z sieci (37%). 

Byli to głównie internauci w wieku 18-24 (63%) oraz 25-34 lata (47%). Niewielkim 

zainteresowaniem w tych dwóch kategoriach wiekowych cieszyło się słuchanie radia 

(kolejno: 27% i 38%). Dodatkowo, raport GUS (2020) wyróżnia jeszcze korzystanie z 

serwisów społecznościowych. Korzystanie deklaruje 91,4% osób w wieku 16-24 lata 

oraz 81,4% w wieku 25-34 lata.  

73%
63%

49%
40%

30%
18%

27%
37%

50%
59%

69%
82%

18-24 25-34 35-44* 45-54* 55-64* 65 lat i
więcej

Na ogół uruchamiam
aplikacje internetowe
tylko wówczas, kiedy
chcę coś zrobić,
np. coś sprawdzić lub
skontaktować się z kimś

W zasadzie cały czas
jestem online, na
bieżąco otrzymuję
informacje i reaguję na
wiadomości
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W badanu przeprowadzonym przez CBOS (2020) nie pytano respondentów, na jakiej 

platformie są zarejestrowani w Internecie. Wyróżniono jedynie rodzaj kontaktu z innymi 

ludźmi, przy czym osoby w wieku 18-24 oraz 25-34 lata przedstawiały dość podobny 

profil komunikacji.  

Niemal wszyscy ankietowani w tych dwóch kategoriach wiekowych rozmawiało ze 

znajomymi przez komunikator (95% wskazań wśród osób w wieku 18-24 lat oraz 93% 

dla drugiej grupy). Częściej były to kobiety niż mężczyźni (84% wobec 73%). Rozmowy 

telefoniczne prowadzone przez Internet prowadziło niemal 2/3 respondentów do 25 lat 

i niecałe 60% do trzydziestego roku życia. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju 

podczas realizowania badania, spytano czy ankietowani brali ostatnio udział w 

wideokonferencji. Uczestnictwo zadeklarowało 55% osób w wieku 18-24 lata oraz 39% 

wśród starszej grupy, w tym 72% uczniów i studentów. Młodsi respondenci 

zdecydowanie częściej grali w sieci (45% w stosunku do 21%) oraz dokonywali wpisów 

na forach i serwisach społecznościowych (48% wskazań przy 41%). Częściej online 

wypowiadały się internautki niż internauci (35% wobec 29%). W gry online dwukrotnie 

częściej angażują się mężczyźni niż kobiety (21% wobec 9%). 

Według raportu GUS (2020) najbardziej popularną formą komunikacji internetowej było 

używanie poczty elektronicznej (92,7% wskazań wśród osób w wieku 16-24 lata oraz 

89,3% w wieku 25-34 lata). Z analizy danych pod względem aktywności zawodowej 

wynika, że ta forma komunikacji jest najpopularniejsza wśród osób uczących się 

(55,2%) oraz pracujących (54,9%). 73,5% osób w wieku 16–24 lata korzystało z 

możliwości nauki, korepetycji czy szkoleń przez Internet. W drugiej, starszej grupie 

wiekowej poziom tego wskaźnika nie przekroczył 11%.  

 

5.2. Platformy internetowe 

W badaniu Mediapanel, przeprowadzonym w grudniu 2020 roku, przedstawiono strony 

www z największą liczbą użytkowników oraz część z nich skategoryzowano pod 

względem ich funkcjonalności oraz tematyki. Zestawienie nie jest zróżnicowane ze 

względu na kategorię wieku czy płeć. Raport dotyczy jedynie platform ankietowanych, 

co oznacza, że nie wszystkie witryny zostały włączone do badania. Poniżej 

przedstawiono jedynie wyniki istotne z punktu widzenia planowanej kampanii.  
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Największą liczbę internautów w grudniu 2020 zgromadziły serwisy Grupy Google 

(28,3 mln, w tym 25,8 mln za pośrednictwem urządzeń mobilnych i 22,3 mln na 

komputerach stacjonarnych i laptopach). Nie wiadomo natomiast, jaki odsetek 

internautów korzystał z poczty gmail a jaki z wyszukiwarki, dlatego te dane należy 

interpretować ostrożnie. Wśród audytowanych witryn, drugie miejsce zajęła witryna 

Youtube (25,8 mln – przy czym większość z użytkowników korzystała z urządzenia 

mobilnego). Trzecie miejsce zajął serwis facebook.com. Liderem zestawienia witryn z 

kategorii informacje i publicystyka był serwis onet.pl, który skupił 11,5 mln internautów, 

co przełożyło się na zasięg na poziomie 39,5%. Następne miejsca należały kolejno do 

stron informacyjnych: o2.pl (odwiedzających przez 9,9 mln osób, co daje zasięg wśród 

34,1% użytkowników Internetu), se.pl (9,8 mln internautów i 33,8% zasięgu), 

radiozet.pl oraz wp.pl (obie po 9,5 mln internautów). W kategorii społeczności, 

najbardziej popularnym serwisem był facebook.com z wynikiem 21,5 mln 

użytkowników i 73,9% zasięgu wśród internautów. Na drugim i trzecim miejscu 

znalazły się witryny blogspot.com oraz instagram.com (kolejno 8,7 oraz 8,5 mln 

użytkowników co daje około 30% zasięgu wśród internautów u każdej z nich). Serwis 

twitter.com dotarł do około 22,33% użytkowników Internetu, zaś pinterest.com – 

niecałych 20%. Istotna z punktu widzenia projektu jest także kategoria „Styl życia”. 

Osiągnęła zainteresowanie wśród około 30% odbiorców. W grudniu 2020 najwięcej 

użytkowników odwiedziło witrynę medonet.pl (9,8 mln osób), następnie serwisy 

lifestyle’owe należące do wp.pl (około 9 mln), witrynę o zdrowiu abczdrowie.pl (8,2 

mln). Zestawienie zamykają serwisy należące do onet.pl oraz pudelek.pl – osiągnęły 

one wyniki 7,9 mln i 7 mln. 

W drugim kwartale 2020 roku, liczba użytkowników TikToka w Polsce wzrosła o 67% 

co przełożyło się na zasięg wśród 28,6% internautów. Mimo niewielkiego zasięgu (por. 

z danymi dotyczącymi Facebooka), platforma ta jest szczególnie ważna ze względu 

na liczne kampanie oparte na influencer marketingu i Hashtag Challenge. Ponadto, 

TikTok był najczęściej pobieraną aplikacją w 2020 roku na świecie. Jak wskazuje 

redakcja serwisu Nowy Marketing, rosnąca popularność tego serwisu powinna 

zainteresować wszystkich, którzy chcą dotrzeć do osób do 30 roku życia. 
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6. Wyniki badań fokusowych 

6.1. O badaniu 

 

Cel badania 
Celem badania jest eksploracja wybranych obszarów badawczych w grupie osób 

młodych do 30 roku życia. Badanie ma przynieść praktyczne wskazówki, pomysły, 

insighty pozwalające na realizacje zróżnicowanych polityk społecznych. Wnioski 

płynące z badania posłużą sformułowaniu założeń rozwiązań (interwencji społecznej, 

kampanii, przekazu), które mają spowodować zmniejszenie dystansu pomiędzy 

deklaracjami, a rzeczywistymi działaniami dotyczącymi decyzji prokreacyjnych wśród 

osób bezdzietnych. 

 

Obszary badawcze 

Intencje i nastawienie do decyzji o posiadaniu pierwszego dziecka. 

Podsumowanie części piątej 

1. Około 90% gospodarstw domowych w Polsce posiada dostęp do 

Internetu i ponad dwie trzecie z nich korzysta z tego źródła komunikacji 

co najmniej raz w tygodniu,    

2. Kobiety i mężczyzn różnicuje korzystanie z Internetu – mężczyźni 

częściej grają w gry i oglądają filmy oraz seriale, natomiast kobiety 

częściej czytają blogi. 

3. Wśród platform komunikacyjnych, największą popularnością cieszył się 

facebook, a na drugim i trzecim miejscu znalazły się witryny 

blogspot.com oraz instagram.com.  

4. Wśród osób do trzydziestego roku życia, coraz większą popularnością 

cieszy się TikTok, który jest również ważnym kanałem komunikacyjnym 

przez wzgląd na Influencer Marketing. 
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W ramach niniejszego zagadnienia poruszane był zagadnienia dotyczące dorosłości, 

postrzegania bezdzietności w grupie rówieśniczej oraz u osób starszych, nacisków 

otoczenia, wywoływania presji na posiadanie dzieci. Poruszane zostanie zagadnienie 

przyczyn bezdzietności u osób młodych. Podsumowaniem tej części będzie próba 

wstępnego zdefiniowania czynników, które mogą spowodować realizację decyzji 

prokreacyjnych. 

Interwencje publiczne/społeczne – projektowanie 
To zagadnienie dotyczyć będzie próby zaproponowania interwencji publicznych 

definiowanych jako działania o charakterze powszechnym, finansowanym ze środków 

publicznych mających na celu zwiększenia szansy na podjęcie decyzji prokreacyjnych 

przez osoby młode. To zagadnienie jest podsumowaniem poprzedniej części, gdyż 

rozwija i wzbogaca zagadnienia tam poruszone. 

Kanały komunikacji  
Ten obszar dotyka kanałów komunikacyjnych z których korzystają uczestnicy badania. 

Szczególnie istotne jest uzyskanie informacji o akceptowalnych, a nawet 

oczekiwanych przez osoby młode kanałach związanych z informacjami o 

zaprojektowanych interwencjach publicznych. 
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Badana grupa 
 
 

GRUPA 1 GRUPA 2 

Liczba 
uczestników 

7 5 

Płeć Kobieta – 6 os 

Mężczyzna – 1 os 

Kobieta-2 os 

Mężczyzna -3 os 

Wiek 18-21- 6 os 

22-25- 1 os 

22-25-2 os 

26-30-2 os 

31-35 -1 os 

Stan cywilny W stałym związku -2 os 

Singiel/singielka -5 os 

W stałym związku -1 os 

Singiel/singielka -1 os 

Żonaty/zamężna -3 os 

Liczba dzieci 0-7 os 0 - 4 os 

1 - 1 os 

Miejsce 
zamieszkania 

Wieś-2 os 

Miasto 50-100 tyś 
mieszkańców-2 os 

Miasto powyżej 100 tyś 
mieszkańców -3 

Miasto powyżej 100 tyś 
mieszkańców -5 

Aktywność 
zawodowa 

W czasie nauki/studiów -4 os 

Czynny/czynna zawodowo – 3 
os 

Czynny/czynna zawodowo – 5 
os 
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Realizacja zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) z elementami burzy 
mózgów 

Część 1 badanie fokusowe część 1 około 40 minut 

Focus Group Interview jest jedną z metod jakościowych. Jego istotę stanowi 

przeprowadzenie dyskusji uczestników skupionych wokół zagadnienia/zagadnień 

wskazanych przez moderatora prowadzącego badanie. Poziom strukturyzacji 

niniejszego badania sprowadzony został do: 

- oparcia o wcześniej przygotowany scenariusz.  

- określenia głównych obszarów badawczych i przyporządkowania im określonych 

pytań 

W obu grupach zrealizowano ten sam zakres scenariusza, który zawierał główne bloki 

problemowe i przyporządkowane do nich pytania dodatkowe. Przeprowadzane 

badanie miało charakter eksploracyjny, miało charakter rozpoznania opinii, intencji 

postaw badanych. Czas badania jednej grupy nie przekroczył 90  minut, w które zostały 

wplecione elementy warsztatu kreatywnego trwającego około 40 minut 

 

 
  

Postrzegania bezdzietności. Presja, naciski na posiadanie dzieci.

Przyczny nie posiadania dzieci/ nie 
podejmownaia decyzji prokreacyjnych.

Czynniki, które mogą pozytywnie wpłynąc 
na posiadanie dzieci przez młodych

EKSPLORACJA WYBRANYCH 
OBSZARÓW, WPROWADZENIE W 
TEMAT PODEJMOWANIA DECYZJI 

PROKREACYJNYCH PRZEZ MŁODYCH
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Część 2 Burza mózgów około 20 minut 

Wywiady grupowe zostały wzbogacone o cześć opartą na klasycznej burzy mózgów. 

Jest to formowa generowania pomysłów/poszukiwania rozwiązań podczas której 

uczestnicy, prowadzeni przez moderatora, tworzą możliwe najwyższą liczbę 

potencjalnych rozwiązań/pomysłów/idei. Istotą PIERWSZEJ części pracy grupowej 
jest brak oceny pomysłów będących w fazie wymyślania. Tym samym są 
dopuszczalne pomysły mało realne, wyjątkowe, nieoczywiste. Dopiero KOLEJNY 
etap procesu polega na ich selekcji, ocenie a KOLEJNY na wyborze pomysłów 
do dalszego opracowywania. Wybór dalszej pracy z wygenerowanymi pomysłami 

(kolejne etapy) jest zdeterminowany przyjętą metodyką procesu kreatywnego. W 

niniejszym projekcie zostały zrealizowane trzy wyżej wymienione etapy.  

 

 
Część 3. Badanie fokusowe część 2 około 20 minut 

 

Podczas tej części poruszono zagadnienia dotyczące kanałów informacji za mocą 

których można dotrzeć do ludzi młodych z informacją o wypracowanych podczas burzy 

mózgów polityk publicznych. 

Kreowanie

SelekcjaRozwijanie
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6.2. Intencje i nastawienie do decyzji o posiadaniu pierwszego 
dziecka 

Postrzeganie bezdzietności 

Respondenci w obu grupach wskazują, że nieposiadanie dzieci w młodym wieku ma 

swoje uzasadnienie i nie wywołuje negatywnych skojarzeń. Wynika to z faktu, że będąc 

młodymi pracują na swoją przyszłość, uczą się starają się być zaradne.  

Gr1[00:07:01.240] - Respondent 1 

No to sądzę, że dobrze [jestem postrzegana jako osoba bezdzietna], bo chcę najpierw 

zbudować coś, żeby móc przekazać to mojemu dziecku. 

Gr1[00:06:30.940] - Respondent 1 

Jeżeli chodzi o osoby młode no to wiadomo one się uczą. Jeszcze jest całe życie przed 

nimi. 

Gr1[00:09:45.970] - Respondent 2 

Młode osoby raczej się nie patrzy już teraz tak, że 20-21 lat i już powinieneś mieć 

dziecko. Już coś tam coś tam. Tylko mi się wydaje, że teraz wszyscy bardziej skupiają 

na tym żeby najpierw skończyć edukację iść na studia itd. a później dopiero myśleć o 

dziecku (…) 

Gr2[00:06:27.900] - Respondent 3 

Wśród młodszych ludzi do trzydziestki jest to bardzie pochlebne, chwalą taką postawę 

 

Badani młodzi dorośli do 25 roku życia uzasadniają zaistniałą sytuację chęcią zabawy, 

rozrywki, cieszeniem się dopiero co „nabytą” dorosłością (wątek ten zostanie 

rozwinięty dalej). W przypadku osób po 25 r. ż. negatywny odbiór posiadania dzieci 

może być także związany ze specyfiką pracy, z realizacją kariery zawodowej.  

Gr2[00:11:44.180] - Respondent 5 

Tak. Znaczy to znaczy zależy z jakiego punktu widzenia, bo czy rozmawiamy teraz o 

np. z punktu widzenia mojego środowiska, bo to osoba która posiada dziecko w wieku 

do trzydziestu lat jest wręcz postrzegana negatywnie ponieważ ogranicza możliwości 

rozwoju pracy. (…) tak jest postrzegana raczej w sposób negatywny też ograniczona 

jej dyspozycyjność w pewien sposób podchodzi się do tego, że ciąży na zespole 

ponieważ nie będzie dyspozycyjna w godzinach poza ustalonymi godzinami pracy jest 

mniej elastyczna więc... 
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Presja, naciski na posiadanie dzieci 

Elementem, który pojawił się głównie w zogniskowanym wywiadzie grupowym z grupą 

1 (w większości osoby do 21 r. ż.) jest brak jakiekolwiek horyzontu czasowego w 

którym powinni mieć dziecko. 

Gr1[00:11:13.270] - Respondent 2 

Ja nie jestem nauczona takich zachowań zupełnie, że gdzieś tam jest jakiś moment w 

którym trzeba mieć dziecko 

Gr1[00:11:37.680] - Respondent 4 

Właśnie wydaje mi się, że często jest tak, że jest się młodszym to się o tym myśli 

ponieważ jest to tak narzucane tak trochę jest to taka domyślna rzecz powiedzmy 

Gr1[00:11:47.080] - Respondent 4 

a u mnie na przykład im starsza jestem tym bardziej zaczynam podważać to czy 

chciałabym mieć dziecko i właśnie... 

 

Badani wskazują, że rodzice raczej nie wywierają presji na posiadanie dzieci, a nawet 

starają się od tej decyzji odwieść, wskazując, że jeszcze przyjdzie na to pora, że teraz 

jest wiele innych ważniejszych spraw jak np. praca. 

Gr1[00:18:54.180] - Respondent 1 

Znaczy u mnie bardziej idzie na zwierzęta kup sobie kolejnego psa, kota, zajmij się 

nimi. Od momentu, kiedy moi rodzice sami mi załatwili mi taką pracę, w której zajmuję 

się dziećmi to nie, jakby nie ma tego. I tak samo kiedyś było cały czas, słyszałam: 

"Kiedy będzie ten chłopak chłopak chłopak? A teraz już „zaczynasz rozpatrywać 
swoją drogę”.” Już coś tam się zaczęło dziać w pracy. Coś się rozwijasz to nie, 
tego nie potrzebujesz, zbuduj sobie swoje, reszta przyjdzie samo". 
 

Jak wskazują respondenci pewien rodzaj sugestii ze strony rodziców może się pojawić, 

lecz badani nie nazywają jej presją. Dopiero z czasem im dziecko starsze to nawet 

rodzice zaczynają wzbogacać ten swój początkowo delikatny przekaz o pewien rodzaj 

presji. 

Gr1[00:19:30.380] - Respondent 4 

U mnie nawet nie tyle sam nacisk, bo nikt nie naciska, co właśnie takie założenie, że 

w przyszłości pojawią się te dzieci jednak i takie po prostu: "a kiedyś jak w przyszłości 
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będziesz miała swoje dzieci to coś tam coś tam". I nawet i takie po prostu domyślne 

założenie, że te dzieci kiedyś się pojawią 

Gr1[00:20:00.000] - Respondent 6 

U mnie nie ma tego nacisku i tej presji ale jakby pochodzę z rodziny wielodzietnej więc 

jakby mam dwie ... Jedną starszą siostrę, jedną  dużo młodszą i mam trzech starszych 

braci więc...i mój brat ma dziecko, ma trójkę dzieci i moja siostra ma prawie 30 [lat] 
jeszcze nie ma ale już jest taki nacisk żeby urodziła to dziecko żeby zrobili sobie 
dzidziusia i w ogóle bo ona jest już 2 lata po studiach i tak już bardziej jest na 
nią nacisk, ale tak na całą resztę  rodzeństwa no nie ma więc tylko na tą córkę, 
bo jest  pierwsza córeczka najstarsza więc może dlatego ten nacisk  
 

Z odbieraniem pewnych komunikatów jako wywieranie presji na młodego człowieka 

częściej mamy do czynienia, wtedy, gdy ich nadawcą są osoby starsze, które przy 

okazji różnych sytuacji życiowych zwracają uwagę na tematy związane z zajściem w 

ciąże i macierzyństwem.  

Gr2[00:07:49.620] - Respondent 5 

Tak np.  bardzo popularny przykład, który dotyka bardzo dużej grupy osób, 

subiektywne stwierdzenie, osób na jakichś imprezach rodzinnych to jest pytanie kiedy 

pojawi się dziecko kiedy zamierzasz znaleźć sobie stałego partnera. To jest właśnie 

takie standardowe pytanie, które jest skierowane 

Gr2[00:09:26.330] - Respondent 8 

Z własnego doświadczenia z racji specyfiki pracy mam duży kontakt z seniorami. 

Wiedzą, że jestem w małżeństwie i średnio raz w tygodniu pytają mnie czy mam 

dziecko i kiedy planuję, i że to zdarzenie planuje nawet nie wiedząc czy nie pytając czy 

w ogóle planuje, nie. Tylko zakładają od razu, że ja nie chce i już wiedzą, ze to jest złe 

i generalnie raz w tygodniu mam taką rozmowę. 

 

W przypadku kolejnych dzieci naciski na posiadanie dziecka przybierają podobną 

postać. Jest tak zarówno w przypadku osób starszych, które często namawiają by 

zdecydować się na kolejne dziecko jak i w przypadku rówieśników badanych by nie 

mieć dzieci. 

Gr2[00:16:24.590] - Respondent 9 

Seniorzy może też myślą w takiej perspektywie że, znaczy w kilku można 

perspektywach raz, że taka troska o to dziecko swoje czy tam powiedzmy krewnego, 
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znajomego żeby sobie też życie ustabilizował, bo to jednak małżeństwo czy związek 

stały po tym dziecko to już jest taka jakby Od wieków, wieków, taka stała stała ścieżka, 

struktura, w którą się wchodzi wiadomo co to jest nasi rodzice przez to przechodzili 

więc jak w dziecko to wejdziesz, to już wiesz że masz takie tory w których raczej tam... 

wiadomo jak się twoje rzycie potoczy. Wiec myślę trochę mniejszy stres tych naszych 

starszych czy krewnych i znajomych, Tak myślę taki wyraz po raz kolejny troski. 

Gr2[00:16:07.730] - Respondent 8 

jakoś to chyba zależy od tego kto doradza nie, jak doradzają młodzi ludzie to raczej 

będą doradzali, żeby tego drugiego nie było. A jak będą doradzać starsze osoby, czyli 

rodziców czy seniorów to raczej będą doradzali, żeby to dziecko jeszcze było. 

 

Warto też zwrócić uwagę na moment, w którym zaczyna pojawia się presja płynąca od 

innych bliskich osób m.in. w rodzinie. Jest on przeważanie związany z byciem przez 

dłuższy czas w stałym związku, dłuższym wynajmowaniem mieszkania lub z innymi 

oznakami postrzeganymi przez otoczenie badanych jako oznaka stałości. 

Gr1[00:09:45.970] - Respondent 2 

To się potrafi już na tych studiach zaczynać mam wrażenie, że to już takie właśnie, że 

o ktoś się wyprowadził do innego miasta. Ma swoje mieszkanie nawet jeśli wynajęte, 

ma chłopaka albo kogokolwiek i już od razu, że no może dzieci może dzieci 

Gr1[00:10:25.630] - Respondent 7 

też mi się wydaje, że jeżeli ktoś ma stałego partnera to wtedy nawet taki nacisk jest 

szybciej. Bo jeżeli jest już długo w związku to np. rodzina bardzo często zaczyna 

zauważać, że o tyle lat jesteście ze sobą może ślub, może dzieci. 

Gr2[00:08:23.310] - Respondent 5 

Natomiast wydaje mi się, że tutaj to też jest dosyć ważny element ponieważ większość 

ludzi decyzje o dziecku będzie podejmowała dopiero w momencie kiedy będzie w 

stałym związku. Raczej nie jest to z przypadkową osobą i też tutaj nie wchodzę w to w 

jaki sposób musi być to uregulowane, bo to zależy już od światopoglądu natomiast 

nawet jeżeli ktoś deklaruje się jako osoba, która nie chce tej formalizacji to 

rzeczywiście zazwyczaj, jeżeli decydują się osoby na dziecko jest to związek trwały. 

Może tak to nazwijmy. 
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Warto także podkreślić, że badani dostrzegają pewien rodzaj presji płynący od 

społeczeństwa, państwa itp., przy czym nie czują się w żaden sposób nim zobligowani 

do podejmowania decyzji prokreacyjnych. 

Gr1[00:15:41.080] - Respondent 4 

YYY, Nie to chyba też chodzi o to jakby, od drugiej strony, żeby mieć takie dziecko 

trzeba mieć konkretny powód powiedzmy i no nie wiem dla mnie np. personalnie tylko 

to, że tak mamy narzucone przez społeczeństwo i tego się od nas oczekuje, że to 

dziecko będziemy mieli, przetrwania gatunku itd. To nie wiem jakby dla mnie to nie jest 

wystarczający powód wydaje mi się że już, jako ludzie się rozwinęliśmy dalej po prostu 

i to nie jest tak że teraz każdy musi i właśnie dlatego wydaje mi się że trzeba mieć 

konkretny powód żeby te dziecko mieć a ja np nie widzę dlaczego do końca a tylko po 

to żeby właśnie. 

Przysłuchując się wypowiedziom badanych można wręcz odnieść wrażenie, że pewien 

rodzaj presji społecznej przynosi odwrotny skutek od zamierzonego i wywołuje opór w 

stosunku do przekazu. 

Gr1[00:28:00.560] - Respondent 1 

Mi się np. wydaje, że ten nacisk ze strony politycznej, bo teraz te wszystkie programy 

bazujące na tym, że mam powiększyć rodzinę. Więc ja oglądając takie coś osobiście 

stwierdzam, że to jest tak dużo dzieci więc po co ja mam kolejne dziecko mieć? Co 

muszę jeszcze na nie dołożyć muszę jakoś im pomóc, a tak naprawdę mogę zostać z 

tym sama. Więc ja w tym momencie rezygnuję. 

Gr1[00:28:32.150] - Respondent 2 

No I właśnie takie przekupywanie, że o jak będziesz miał dużo dzieci to dostanie się 

od państwa i to i tamto 

6.3. Przyczyny nieposiadania dzieci/ niepodejmowania decyzji 
prokreacyjnych 

Postrzeganie wczesnej dorosłości  

Biorący udział w badaniu młodzi dorośli (dotyczy grupy młodszych respondentów – 

przeważnie do 21 r. ż.) podkreślają fakt, że dorosłość wiąże się przede wszystkim z 

uzyskaniem niezależności, uzyskaniem wolnego wyboru w zakresie w jakim wcześniej, 

gdy byli młodsi, nie było to możliwe (przepisy prawa, uzależnienie finansowe).  

Gr1[00:03:48.280] - Respondent 1 
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No właśnie w podejmowaniu własnych decyzji. Niesłuchanie się kogoś innego ty po 

prostu wybierasz swoją drogę i to robisz. Tak właśnie. 

Bycie dorosłym pozwala na wyzwolenie się z dotychczasowych ograniczeń, a 

posiadanie dziecka jest dla tego stanu zagrożeniem. 

Gr1[00:07:44.700] - Respondent 6 

Ale jako osoby młode takie młode dorosłe, to np. Mamy więcej czasu dla siebie nie 

musimy się ograniczać w cudzysłowie, że musimy o tej i o tej godzinie wstawać do 

dziecka, że musimy oddać część siebie i poświęcić temu dziecku. 

Gr1[00:08:03.330] - Respondent 1 

Dziecko nie musi być twoim ograniczeniem, ale wiadomo jeżeli dopiero weszłaś w 

dorosłość i to jest wszystko nowe tak, no to jest ciężko 

Gr1[00:08:11.470] - Respondent 6 

jakby mówię o takim wieku 18-19 lat że dopiero się zaczęła nasza dorosłość i już 

naprawdę ktoś jest ojcem lub ojcem i matką to musi. no ... 21 latkowi np. imprezuje 

sobie chodzą sobie ze znajomymi a tutaj jednak jak jest 19 czy 18 latek i ma dziecko 

no to jednak sobie nie wyjdzie. 

 

Jak podkreślają respondenci brak podejmowania decyzji o dziecku może się wiązać z 

obawą przed zmianą oraz utratą uzyskanej stabilizacji (zwłaszcza na późniejszym 

etapie życia, kiedy posiadają już pracę, ukończyli oczekiwaną przez nich ścieżkę 

edukacyjną itp.) 

Gr1[00:23:54.080] - Respondent 1 

Bo boją się tej zmiany, bo już po prostu wszystko mają zaplanowane i to by była bardzo 

duża zmiana która musi odmienić ich całe życie, a oni muszą się pod to dostosować 

tak. 

Gr2[00:19:41.500] - Respondent 9 

.ja bym dodał chyba strach przed zmianą bo to jest gwałtowana jakaś zmiana. Kiedyś 

trochę łatwiej jak się żyło gdzieś blisko z rodzicami to zawsze ci dziadkowie mogli się 

zająć. Teraz to ci rodzice raczej daleko trzymani. To w konsekwencji jak się dziecko 

pojawia też przeszkadza, że nie ma z kim dziecka zostawić pod opieką, czy tam idąc 

do pracy czy gdzieś tam wyjechać czy nawet odpocząć i to Może i tego się boją. 

Gr2[00:20:14.380] - Respondent 8 

Ludzie teraz są bardziej skupieni na sobie samym niż na dawaniu innym i szczególnie 

u kobiet ta opcja, że one teraz będą musiały poświęcać przez tyle czasu komuś swój 
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czas swoje siły swoje chęci, są dla nich przerażające po prostu sobie tego nie 

wyobrażają, że mogą nie chodzić do znajomych, do pracy itd. tylko praktycznie skupić 

się na dziecku 

 

Realizacja kariery zawodowej 

Naturalnym zwieńczeniem ścieżki edukacyjnej jest rozpoczęcie kariery zawodowej, 

która dzięki uzyskaniu niezależności finansowej daję jeszcze większą wolność i 

umożliwia realizację wielu planów i marzeń. Respondenci podkreślają, że ten etap 

może wymagać od nich odłożenia decyzji dziecku o kolejne lata.  

Gr2[00:21:48.110] - Respondent 8 

Generalnie też spotkałam kilka osób to właśnie z tego że one sobie wyobrażają, że 

dziecko to jest koniec życia już na zawsze, że już nigdy nie powrócą, a cieszą się z 

tego jak jest teraz z tego samorozwoju z tej kariery i one chcą w to iść i nie mają ochoty 

tego przerywać. 

 

Uczestnicy badań dostrzegają negatywne strony takiego stanu rzeczy, jednakże 

przyjmują jednocześnie, że jest to element rzeczywistości, w której żyją. Używanie 

stwierdzenia, że „nie ma dobrego mementu” jest przejawem pogodzenia się z takim 

stanem rzeczy. 

Gr1[00:25:07.120] - Respondent 6 

chcemy ustatkować swoje życie, mieć stabilną pracę, a potem uznajemy że jednak nie 

[nie chcemy dziecka]. No bo dlaczego mamy zmienić coś co przez tak długi okres 

dążyliśmy do tego żeby być, żeby być magistrem czegoś albo np. doktorem bo doktorat 

też długo trwa i ma się 30 lat potem a bo już za stary jestem żeby mieć dzieci bo to 

taka trzydziestka a potem będę nadal dziadkiem kiedy kiedy będę mieć dziecko i nie 
ma dobrego momentu. 

Gr2[00:22:13.490] - Respondent 5 

Ja np. mogę powiedzieć w środowisku adwokatów młodych jest bardzo często takie 

podejście. Ci ludzie kończą pięcioletnie studia potem odbywają 3 letnią aplikację, gdzie 

bardzo często, jeżeli nie mają bogatych rodziców balansują na krawędzi jakiegoś 

godnego utrzymania się i kończąc, zdobywając wykształcenie okazuje się że wcale ich 

zarobki nie szybują znacząco w górę. Mają taki strach, że w każdej chwili mogą jakby 
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nie być w stanie utrzymać rodziny jakby czekają do zbudowania takiej poduszki 

finansowej. Tylko że często to się przeciąga też mniej więcej do 40 roku życia czasem 

nawet. I wtedy też zaczynają się też problemy biologiczne, bo często właśnie ludzie 

boją się, że ze względów finansowych czekają. Natomiast w momencie, kiedy są już 

gotowi okazuje się że po prostu mój organizm nie jest gotowy, czy to mężczyzny czy 

kobiety na pierwsze dziecko w wieku 40 lat. I zaczyna się problem z płodnością. 

 

Obawa przed konsekwencjami podejmowania złych decyzji 

Młodzi ludzie biorący udział w badaniu często mówią o odpowiedzialności jaka wiąże 

się z wychowaniem dziecka. Ma to niewątpliwie związek z ich dorastaniem. 

Jednocześnie strach przed odpowiedzialnością jest ograniczeniem, bo nie są gotowi 

by ją na siebie wziąć. Widać tutaj związek z postrzeganiem przez badanych samej 

dorosłości jako etapu niezależności (o czym już wspominano wcześniej), ale bez 

gotowości do brania odpowiedzialności (chociaż i być może dlatego, że są jej 

świadomi). 

Gr1[00:11:47.080] - Respondent 4 

Bo zaczynam coraz bardziej dostrzegać jaka to jest odpowiedzialność. Więc to 

bardziej mam wrażenie, że właśnie, że to tak różne strony życia. Że z jednej strony 

podchodzi się do tego oj jak się będzie gotowym to wtedy a tak naprawdę to mam 

wrażenie, że im jestem starsza tym bardziej jestem na to nie gotowa.  

Badani wskazują, że posiadanie dziecka wiązać się będzie z długą perspektywą 

czasową i wymaga wzięcia odpowiedzialności za bardzo dużo innych elementów 

życia. 

Gr1[00:04:52.740] - Respondent 2 

W temacie jak urodzisz dziecko to musisz się nim zajmować albo coś dalej robić a nie 

jakby pozostawić to samo sobie. Taka chyba ogólna świadomość że nasze czyny mają 

swoje konsekwencję i że nie pozostają tak prosto same sobie. 

Gr1[00:06:30.940] - Respondent 1 

Jeżeli dojdą do tego, że w tym momencie chce dziecko no to muszą być 

samoświadomi. Tak i teraz się decyduje na dziecko więc muszę sobie ułożyć resztę 

życia. 
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Odpowiedzialność, w oczach respondentów, staje się nawet czymś bardzo 

przerażającym. 

Gr1[00:12:54.420] - Respondent 2 

(…) Poza tym wychowujesz drugiego człowieka. Jakby tu kiedyś będzie siedział gdzieś 

w takim miejscu na przykład i to jest tak duża odpowiedzialność, że jest przerażająca 

momentami... 

 

Respondenci rozwijają w swoich wypowiedziach definicję strachu przed 

odpowiedzialnością wskazując, że wiąże się ona z takimi elementami wychowania 

dziecka, na które nie mają wpływu (towarzystwo, media, różne poglądy rodziców). Z 

przytaczanych poniżej wypowiedzi można wysunąć wniosek, że to sfera wychowania 

do wartości, przekazania poglądów jest przedmiotem szczególnej obawy uczestników 

badań. 

Gr1[00:13:14.740] - Respondent 1 

to od Ciebie zależy na jaką osobę ta osoba wyrośnie. To co ty przekażesz jakie 

poglądy takie on tez będzie miał.  Mogą się zmienić przez towarzystwo albo media 

którymi się otacza. Ale tak naprawdę w większości, jak on jest mały to  on słucha np  

Mamy czy Taty. Tata powie, że to jest złe, Mama powie że to jest dobre więc trzeba 

go nakierować.  

Gr1[00:13:54.580] - Respondent 4 

Bo chyba zdajemy sobie sprawę tak naprawdę większość ludzi w jakiś sposób ma 

jakieś takie mniejsze lub większe skrzywienia, które wynosi się z domu i zdają sobie 

sprawę z tego, że nigdy nie będzie idealnie i że później to właśnie znowu to jest chyba 

tak trochę ta odpowiedzialność, bo wiemy, że będziemy odpowiedzialni za to że że za 

to na jakiego człowieka wyrośnie takie dziecko. 

 

Młode bezdzietne osoby nie czują się gotowe by mieć dziecko, gdyż obawiają się 

konsekwencji nieumiejętnego wychowania, obawiają się konsekwencji swoich czynów. 

Można wręcz odnieść wrażenie, że to jest najważniejszy element powstrzymujący ich 

przed decyzjami prokreacyjnymi. To co w znacznym stopniu wpływa na takie 

postrzeganie ewentualnego rodzicielstwa wiąże się ze świadomości własnych błędów, 

sytuacji, w których podejmowali określone decyzje i które nie zawsze były dobre. 

Wydaje się, że jest to konsekwencja nieprzepracowania wielu sytuacji z przeszłości – 

nie umieszczenie ich jeszcze w swojej ciągle się kształtującej konstrukcji psychicznej. 
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Gr1[00:14:42.040] - Respondent 2 

Ale nigdy nie wiadomo co się tam po drodze zawinie i znajdzie i myślę, że wszyscy 

sami po sobie wiemy ile rzeczy ukrywaliśmy przed rodzicami i to też nas pokierowało 

w różne strony nie zawsze takie których rodzice by chcieli. No i chyba też po prostu ci 

którzy nie chcą mieć tych dzieci nie chcą, żeby ich dzieciom się takie rzeczy działy i 

świadomość tego że nie będzie się wiedziało do końca co dziecko robi itd. Wiedząc 
na swoim przykładzie co mogłoby robić jest bardzo niepokojące. 

 

Brak odpowiedniego partnera/ budowanie relacji 

W niektórych wypowiedziach jedną z przyczyn niskiej dzietności wśród młodych 

respondenci wskazywali brak stałego partnera, zbudowania stałej relacji  

Gr4 

To jest np. moje zdanie, że muszę mieć stabilną pracę partnera i dopiero myśleć o tak 

dużej odpowiedzialności 

Gr2[00:21:04.360] - Respondent 5 

Wydaje mi się, że jest jeszcze kwestia relacji międzyludzkich które są dużo mniej 

trwałe (…) ludzie częściej zmieniają partnerów (…) ludzie właśnie tej rodziny nie 

zawiązują i przez to też jakby nie dochodzą do tego etapu, w którym chcieliby mieć 

dziecko. 

 

Brak świadomego powodu, dla którego trzeba mieć dziecko 

W wypowiedziach respondentów pojawiały się też stwierdzenia wskazujące na 

konieczność posiadania powodu urodzenia dziecka, z jednoczesnym wskazaniem, że 

oni tego powodu, przynajmniej na danym etapie życia nie mają. 

Gr1[00:15:41.080] - Respondent 4 

YYY, Nie to chyba też chodzi o to jakby, od drugiej strony, żeby mieć takie dziecko 

trzeba mieć konkretny powód powiedzmy i no nie wiem dla mnie np. personalnie tylko 

to że tak mamy narzucone przez społeczeństwo i tego się od nas oczekuje że to 

dziecko będziemy mieli, przetrwania gatunku itd. To nie wiem jakby dla mnie to nie jest 

wystarczający powód wydaje mi się że już, jako ludzie się rozwinęliśmy dalej po prostu 

i to nie jest tak że teraz każdy musi i właśnie dlatego wydaje mi się że trzeba mieć 
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konkretny powód żeby te dziecko mieć a ja np. nie widzę dlaczego do końca a tylko 

po to żeby właśnie 

Gr1[00:17:34.120] - Respondent 1 

Ja przykład nie potrzebuję mieć partnera czy dziecka. Dla mnie np. wystarczająca jest 

moja rodzina jako mój kuzyni, bracia i siostry. I mi wystarczy to żebyśmy się trzymali, 

rozmawiali ze sobą itd., a nie żebym ja np. teraz miała dziecko swoje. Jakby... Kiedyś 

chciałam, ale od momentu, kiedy zaczęłam się zajmować dziećmi... Nie. Miałam to na 

co dzień więc ja tego nie potrzebuję i po prostu wiem z czym to się wiąże. Jak będzie, 

fajnie trzeba się nim zając, jak nie to nie. Tak samo mam z partnerem jakby jest ok. 

Nie ma to nie ma żyjesz sobie dalej nie, osiągniesz sobie dużo... 

 

Aspekty zdrowotne, bezpłodność 

Bezpłodność jest oczywistą przyczyną nieposiadania dzieci i ona także zakazała się w 

wypowiedziach respondentów. 

Gr2[00:20:14.380] - Respondent 8 

(…) ważną kwestją jest to że teraz wiele osób jest bezpłodnych, a np. 

naprotechnologia, która obecnie ma bardzo dobre wyniki nie jest dofinansowana przez 

państwo, a pakiet startowy badań kosztuje 2000 więc to ogromna kwota. Więc jeśli 

ktoś by chciał podjąć leczenie to naprawdę byśmy musieli spore środki zaoszczędzić, 

żeby w ogóle w to wejść. 

 

Badani wskazywali w swoich wypowiedziach, że posiadane schorzenia mogą być 

przyczyną nieposiadania dzieci. Pojawia się temat strachu przed przekazaniem ich 

dziecku (jako schorzenia genetycznego), a także zagadnienia dotyczące zapewnienia 

odpowiedniej opieki w trakcie ciąży jak i po urodzeniu dziecka.  

Gr2[00:19:14.260] - Respondent 3 

Z mojego punktu widzenia świadomość własnych chorób, które mogą genetycznych 

które mogą przejść po prostu na dziecko jest to duże obciążenie. Jeżeli masz 

świadomość, że może to skutkować negatywnie na dziecko i może się rozwinąć 

jeszcze bardziej niż u mnie jako rodzica to myślę że też może bardzo stopować jakby 

rozwój sytuacji 

Gr1[00:26:04.040] - Respondent 2 
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Kobiety się boją jakiś tam różnych i powikłań czy chociażby tego, że ich dziecko będzie 

chore i nie będą mogły z tym zrobić. Czy będą musiały urodzić martwe dziecko czy czy 

każde dziecko, myślę, że to też jest strach po prostu przed tym.  

 

Strach przed ciążą i porodem 

Ciekawym aspektem, zgłaszanym niemal przez wszystkie kobiety do 25 r. ż. biorące 

udział w badaniu jest strach przed całym okresem ciąży, porodu i aspektów fizycznych 

i biologicznych, które mają miejsce na tym etapie.  

Gr1[00:26:04.040] - Respondent 2 

No a poza tym też istnieją fobie psychologiczne które po prostu, przez które się boisz 

mieć dziecka po prostu być w ciąży. Przecież są osoby, które jak widzą kobietę w ciąży 

po prostu na ulicy robi im się słabo... Ja jestem taką osobą. Albo jak oglądam reklamy, 

w których widać, że jakaś nóżka przez drut przez przechodzi. Nie mogę na to patrzeć. 

Dzieci są super, nie powiem, że nie ale sama ciąża jest dla mnie bardzo przerażająca 

i też u mnie jest taki duży czynnik który wpływa to że nie chciałabym mieć dziecka 

urodzonego przez siebie. 

Gr1[00:26:59.030] - Respondent 1 

Dla mnie nie tyle Ciąża co jakby urodzenie...  

Gr1[00:27:03.500] - Respondent 7 

Jak ja się dowiedziałam, że po dziecku jeszcze urodzi się łożysko to w ogóle myślałem 

że zejdę 

Gr1[00:27:07.520] - Respondent 1 

i to przez ilość godzin ….tak się męczyć i wytrzymać. 

 

Brak wiedzy 

Opisany wyżej strach ma wg. uczestników wywiadu zogniskowanego swoje korzenie 

w braku wiedzy o ciąży, porodzie i połogu. Jak wskazują brakuje im wiedzy, która 

mogłaby by przekazywana choćby w szkole na dedykowanych zajęciach lub 

okazjonalnych spotkaniach 

Gr1[00:27:20.840] - Respondent 4 
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To jest straszne. Mam wrażenie, że tak do końca nie uczy się tego nas w szkole i 

później tak naprawdę znajduje się tą wiedzę tak przypadkowo. I dlatego też chyba 

coraz mniej ludzie się na te dzieci decydują, bo mimo wszystko trochę ta świadomość 

rośnie, ale przez to że jest to właśnie...Dowiadujemy się dosyć późno to mamy 

wrażenie że ta wiedza jest przed nami ukrywana i tym bardziej wydaje się to 

przerażające bo jest nieznane. I właśnie, nikt nas tego nie nauczył i..... 
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6.4. Czynniki mogące pozytywnie wpłynąć na posiadanie dzieci 
przez osoby młode  

Tabela 1. Zestawienie różnych czynników wskazanych przez uczestników projektu, 

które mógłby pozytywnie wpłynąć na zwiększenie dzieci przez osoby młode. 
Czynniki 

wspierające 

Cytaty 

Wsparcie 

medyczne 

Gr1[00:30:22.200] – Respondent 2 

Jakaś świadomość, że w szpitalu nie zostanę sama albo nie wiem 

pielęgniarka nie odmówi znieczulenia bo to nienaturalne i tak nie 

będzie. I tak dalej i tak dalej takie medyczne też sprawy. 

Gr2[00:26:38.200] - Respondent 3 

Odpowiednie wsparcie finansowe które pokrywa koszty leczenia 

[SCHORZENIA DZIECKA]. Pozwala ludziom godnie żyć (…) 

najlepszym wyjściem byłoby po prostu pokrycie leczenia, 

niedawania gotówki takim rodzicom, tylko pokrycie leczenia terapii 

Adopcja Gr2[00:39:28.230] – Respondent 3 

Cały czas jakby mówimy o dzieciach naszych własnych rodzonych 

czy również adopcja wchodzi w grę? 

Edukacja  

 

Gr1[00:33:17.910] - Respondent 1 

jak wygląda od samego początku, czyli jak to się dzieje że w ogóle 

dziecko się urodziło jak to wszystko niby mieliśmy młodszych 

klasach. Ale tak naprawdę po tym co ty musisz zrobić, jak musisz 

się nim zająć samej, gdzie w ogóle musisz go wysłać, czego musisz 

nauczyć takiego dziecko i jak nauczyć jak nauczyć? bo to też jest 

ważne. 

Gr1[00:34:31.350] - Respondent 6 

Większa edukacja seksualna od dwóch czy trzech lat się wycofali... 

Te WDŻ-ty Teraz w ósmych klasach, bo to wtedy dzieci się przecież 

nie zabezpieczają się, a gdyby właśnie ta edukacja seksualna to by 

dzieci wiedziały, że się mają zabezpieczać 

Gr1[00:34:47.160] - Respondent 1 
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ale też jaka edukacja, bo jeżeli narzucona typowo politycznie to nie 

(…). Tak i mówienie o wszystkim, o tym że możesz mieć dziewczynę 

chłopaka to jest normalne możesz być sam. Wszystko, że to jest 

wszystko normalne że tak nie może być 

Gr1[00:39:10.070] - Respondent 1 

Ale jeżeli np. coś takiego byłoby w szkole, bo chodziliśmy do szkoły 

teraz mamy jakiś tam wykład ktoś przychodzi i myśmy na to iść, no 

to możemy to wysłuchać, albo możemy to respondent 2ć. Jakby to 

było fajne było to jest jakoś tam narzucane, ok, ale to jest coś 

nowego, nie, bo jednak nie jestem sama tylko idą wszyscy tam z 

mojej klasy otoczeniem itd. 

Gr1[00:39:32.190] - Respondent 4 

może w ogóle taka powiedzmy reprezentacja powiedzmy 

samotnych rodziców i pokazywanie tego w jaki sposób sobie radzą 

i przedstawianie ich oswajanie z tematem przez to, niekoniecznie 

urzędnik tylko osoba, która żyje tak na co dzień  

Gr1[00:39:48.050] - Respondent 6 

i wydaje mi się że też dobrym byłoby jakieś takie spotkania eventy, 

Ale jakby tutaj tutaj, jak mówiłaś o mediach społecznościowych czy 

o telewizji jakby no ja za bardzo nie ufam telewizji bo czasem mam 

Gr1[00:40:02.030] - Respondent 1 

mieszane zdania. To może być sztuczne nie. Ale jeśli zobaczysz, 

znaczy mi chodziło bardziej że dać wiadomość i teraz spotykamy się 

na żywo tak jak teraz i jesteśmy na.... Nie znamy się, ale jakoś ta 

grupa jest podobna do mnie tak wiekowo i rozmawiamy komu się nie 

podoba, ok ty masz swoje zdanie spoko, nie, ale jeżeli się udzielisz 

też ok. 

wsparcie 

psychologiczne 

 

Gr1[00:37:49.700] - Respondent 1 

Taka właśnie świadomość że nie jesteś.... Pomimo tego że jesteś 

sama bo zostajesz samotną matką, to jednak nie jesteś sama bo 

możesz się do kogoś zwrócić albo jeżeli ta instytucja nie do końca ci 

odpowiada to ona może się nakierować jakoś 
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Gr2[00:26:02.720] - Respondent 3 

Przede wszystkim psychologiczne, taka podstawa, przede 

wszystkim jest myślenie notoryczne o jakimś schorzeniu dziecka 

bardzo może wykończyć rodzica. Bardzo tłamsi głowę rodzica przez 

co on sam wpędza się w problemy psychiczne. Jest takie błędne 

koło. Dziecko sobie nie radzi i za tym rodzic się o to martwi 

Gr1[00:38:43.820] - Respondent 4 

To jest właśnie ciężkie, bo wydaje mi się, że większość ludzi.... No 

nie wiem patrząc po sobie sama nie zainteresowałabym się czymś 

wspierającym powiedzmy samotne matki czy coś takiego. A wiem, 

że to jest jeden z czynników który właśnie na pewno byłby w jakiś 

sposób powstrzymujący, że nigdy tak do końca nie jest się pewnym 

czy nie zostaniemy z tym dzieckiem samemu i po prostu właśnie 

wtedy wzrasta to wszystko, ta odpowiedzialność. 

stabilizacja 

finansowa 

Gr1[00:40:33.310] - Respondent 7 

Stabilizacji finansowa na pewno większość młodych ludzi pracuje w 

gastronomii, która niestety nie gwarantuje dziewięćdziesięciu 

dziewięciu procentach żadnej umowy ani żadnej stałej wypłaty, 

wypłaty 

Gr1[00:41:41.140] - Respondent 6 

(…) a nie że dziecko się urodzi, a potem będzie się miało problemy 

finansowe bo nie będzie się miało tej stabilizacji finansowej no i 

potem się wyląduje gdzieś np. w jakimś ośrodku, jakby się nie miało 

drugiej połówki no to samotnych matek a gdzieś tam potem tułać się 

po jakichś ośrodkach. 

Gr1[00:41:03.000] - Respondent 2 

Z dzieckiem 5000 na rękę to by było takie minimum 

Gr2[00:30:20.740] - Respondent 5 

Wydaje mi się, że przy jednym dziecku byłoby to 6 tysięcy złotych 

na rękę (…) w założeniu że rodzina nie ma własnego mieszkania bo 

jeżeli ma własne mieszkanie własne lokum to wydaje mi się że ta 
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kwota też ulega obniżeniu bo to jest w tej chwili największe koszty 

życia w Polsce. 

Gr1[00:41:21.240] - Respondent 6 

 Własne mieszkanie to jakby na to za dużo, ale jakieś wynajęte 

mieszkanko, czy np. jakiś domek i po prostu  stabilizacja miejsca w 

którym to dziecko mogłoby się wychowywać 

Gr2[00:30:41.370] - Respondent 10 

(…) Programy dofinansowujące jakiś konkrety, np wsparcie w 

zakupie mieszkania dla młodych osób. Tak jak kiedyś takie były 

gdzie wkład własny w jakiejś części są dofinansowywany. Wśród 

moich znajomych nie wiem może kilku znam, którzy mają własne 

mieszkanie. Którzy mają własne mieszkanie. Większość znajomych 

w moim wieku wynajmuje 

Stabilny związek Gr2[00:27:47.010] – Respondent 9 

Ja myślę, że takim naturalnym to jest po prostu stabilny związek. 

Jeśli ludzie się czują bezpieczne i tak stwierdzają że [niezrozumiałe] 

jeżeli ufają sobie, że są nawzajem odpowiedzialni że nie opuścimy 

się i będziemy po prostu dbać o to wszystko to tak decyzją dalej jest 

że jeżeli chcemy czy jesteśmy ukierunkowani na to dzieci. 

  



 

 

 

COPERNICUS RESEARCH TEAM SP. Z O.O. 

72  

6.5. Interwencje publiczne/społeczne – projektowanie 

Uczestnicy podczas warsztatu kreatywnego wygenerowali kilkadziesiąt pomysłów, 

które następnie połączyli w grupy, dopracowywali. W wyniku pracy analitycznej nad 

zebranym materiałem opracowano zestaw pojemnych grup pomysłów, które łączą się 

w określone interwencje publiczne. 

 

POMOC BEZPOŚREDNIA rodzinom planującym mieć dziecko 

Współpraca gmin i sektora prywatnego w realizacji tych zadań  

• Dopłaty do przedszkoli prywatnych 

• Nianie/opiekunki publiczne albo promocja takiej pracy wśród młodych 

bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, np. pokrywanie ubezpieczenia 

• Dofinasowanie pomocy psychologicznej dla osób z domu dziecka ich rodziców 

• Darmowe wizyty dla kobiet w ciąży u urologa i fizjoterapeuty 

• Bezpłatne żłobki i przedszkola 

• Pomoc finansowa od rodziców 

• Niższe ceny produktów dla niemowląt w sklepach 

• Darmowe wizyty psychologiczne i psychiatryczne dla wszystkich 

• Poprawa jakości opieki medycznej  

• Budowanie ogólnego zaufania (dodatkowe środki, zniżki, karty lojalnościowe) 

• Programy pomocy z opieki nad dzieckiem, aby rodzic miał czas dla siebie 

• Dofinansowanie zakupu samochodu VAN (dofinansowanie zakupu większego 

lub drugiego samochodu (opcja wymiany na większy)) i prawa jazdy 

• Dofinansowanie zakupu wózka dla dziecka 

• Możliwość odliczania kosztów utrzymania dziecka od podatku dochodowego 

• Ulgi podatkowe dla rodziców, na produkty dziecięce, usługi związane z 

wychowaniem, utrzymaniem dzieci i dobrostanem rodziców 
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• ulga na paliwo dla rodziców 

• pomoc w remoncie mieszkania 

• Ograniczenie faworyzowania matek w sądach rodzinnych 

IDEOLOGIA  

(ideologia wywołuje u młodych bunt)  

• Równouprawnienie dla Par homoseksualnych, tzn. każdy bez względu na 

orientację seksualną ma prawo decydować o sobie 

• Mniej wpływu religii 

• Aborcja jako własna decyzja 

• Brak nacisku, ze strony innych, samodzielna i dobrowolna decyzja (czy mieć 

dziecko) 

UŚWIADAMIANIE, EDUKACJA 

• Eventy np. z rodzinami wielodzietnymi między osobami bezdzietnymi 

• Rozmowa z młodymi dorosłymi, że nie jesteśmy z tym sami– wzmacnianie, 

uświadamianie osamotnionego rodzica. Grupy wsparcia dla kobiet w ciąży i 

spotkania z psychologami gdzie można w grupie dzielić się wątpliwościami 

• Pokazywanie nam młodym, że posiadanie dziecka to żaden strach 

• Oswajanie ludzi z tym że rodzicielstwo będzie pełne niespodziewanych 

elementów. na czym polega wychowanie dzieci „Szkoły dla rodziców”, 

• Więcej samoświadomości młodzieży, którzy mają  „wpadkę”, przed nią, eventy 

• Świadome zajęcia szkolne związane z seksualnością 

• Nowe programy edukacyjne w szkołach o przebiegu ciąży i połogu 

• Warsztaty dla kobiet w ciąży dotyczące opieki nad dzieckiem 

• Kursy jak postępować w krepujących sytuacjach 

• Kręgi i grupy wsparcia dla kobiet i mężczyzn tj. psycholog- jak rozmawiać z 

dzieckiem w różnych sytuacjach 
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• Adopcja Kampania społeczna uświadamiająca kwestie adopcji i wychowania 

dzieci adoptowanych. Chodzi o normalizację kwestii adopcji w świadomości 

społecznej 

• Kampania społeczna „Babcia Drzwi Obok” – Zacieśnienie więzi /wspólnot 

Sąsiedzkich aby seniorzy mogli zaopiekować się dziećmi 

ASPEKTY MEDYCZNE/ZDROWOTNE 

• Nauczenie np. ginekologa jak rozmawiać z ludźmi („pani tak już ma”, „czasem 

musi bolec”) 

• Np. Edukacja dietetyczna 

INFRASTRUKTURA 

• Powszechna i bezpłatna dostępność placówek opiekuńczych dla małych dzieci 

(od roku do 3 lat) 

• Place zabaw, integracja, koncerty, dla rodzin z dzieckiem i bez 

• Budowanie wind, i ogólnie ułatwienia w przemieszczaniu się dla osób 

ciężarnych (np. specjalne miejsca w komunikacji miejskiej 

• Dostosowanie aktywności takich miejsc jak basen do dziecka, czyli miejsca 

wspólnej aktywności 

• Bezpłatny wstęp dla dzieci do muzeów i parków 

• Opcja opieki dla dzieci w różnych miejscach życia codziennego (np. na siłowni, 

spa, restauracji itp.), w których dzieci będą mogły budować relacje z 

rówieśnikami. 

• Współpraca rodziców większej grupy dzieci przy odwożeniu ich do szkoły i na 

zajęcia pozalekcyjne 

• Pikniki rodzinne, pokazanie rodziny, połączone z miłym spędzaniem czasu 
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6.6. Kanały komunikacji  

W grupie osób do 21 r. ż. najczęściej wykorzystywanym medium społecznościowym 

był tik-tok, a pozostałe są znaczenie rzadziej wykorzystywane (Instagram, Facebook, 

YouTube). W grupie starszych osób badanych brak wyróżniającego się jednego 

kanału. Pojawia się Facebook, Instagram, ale też radio. Starsi młodzi dorośli (po 25 r. 

ż) wskazują na korzystanie z podcastów informacyjnych, oraz rozwijających ich 

zainteresowania  

Sposoby przyciągnięcia młodych ludzi do tematów związanych z wypracowanymi 

politykami publicznymi:  

1) Na Tik-toku, Youtube: 

- film sponsorowany z # dotyczącym tematyki wybranej polityki publicznej 

- dotarcie za pomocą interesującej formy, która ma zaskoczyć, zainteresować  

Gr1[01:24:41.110] - Respondent 4 

dobrze wyglądać, bo jednak właśnie to jest bardziej wizualnie sią patrzy. Może to byc 

właśnie znana osoba i dlatego złapie nasz wzrok, ale może też byc sama taka estetyka 

powiedzmy filmiku i wiadomo to musi byc wszystko. Krótki i szybki sposób, 

- budowanie przekazu niejako przy okazji podczas prezentowania tematów z innych 

obszarów znajdujących się w zakresie zainteresowania grupy docelowej 

Gr1[01:26:29.220] - Respondent 4 

(…) Jeżeli ktoś robi ogólną karierę i tak naprawdę może robić w jakimkolwiek kierunku. 

Teraz ludzie o różne rzeczy opowiadają to przy okazji pokazywać swoje życie rodzinne 

i w ten sposób 

Gr1[01:27:03.990] - Respondent 2 

To jest takie fajne konto właśnie takiego jego siostrzenica gdzie chłopak ma 

siostrzenicę i uczy ją nalewać do szklaneczek  po prostu picia i ona rozlewała to i chyba 

z rok czy dwa lata. On ją uczył i jakiś miesiąc temu ona w końcu się nauczyła nalewać 

normalnie bez rozlewania wszystkiego i tam wszyscy podjarani, że łoł udało jej się w 

ogóle super. 

Gr1[01:27:41.530] - Respondent 6 

Mogą się też uczyć. Widziałam takiego Tik-toka, że kobieta właśnie pokazuje, ze idzie 

idzie misiu i takie coś pokazuje i np. jakby uczy jak uczyć dziecko np. idzie idzie misiu 

i powtarza to  kilka razy żeby nauczyć prostych słów 
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Dopiero z czasem dana tematyka stawałby miałby się rozwinąć w źródło informacji 

dotyczące wybranego tematu polityki publicznej. 

Gr1[01:27:57.270] - Respondent 4 

(…) w jaki sposób reagować, w jaki sposób rozpoznawać, kiedy dziecko płacze bo nie 

wiem bo jest złe. W jaki sposób też komfort zapewnić mu taki psychologiczny 

powiedzmy znaczy bo jakiś tam konkretne w jaki sposób uciskać i tak dalej żeby czuło 

że ma wsparcie, bo często werbalnie nie rozumie. 

2) organizacja wydarzeń stacjonarnych i propagowanie ich na Facebooku w postaci 

wydarzeń, zapisów itp. 

3) zaangażowanie influencerów, ale dobrze dobranych tak by budować autentyczny 

przekaz, którzy jednocześnie nie poruszali dotychczas kwestii zw. z rodzicielstwem 

Gr2[01:31:35.830] - Respondent 5 

Natomiast wydaje mi się że np. kwestia posiadania dzieci jest takim tematem dosyć 

traktowanym w dzisiejszych czasach jako światopoglądowy i duzi infuencerzy unikają 

tego tematu. A że większość ludzi już na około tego, natomiast właśnie możemy 

wykorzystać tych którzy prowadzą jakieś tam kanały livestylowe czy gamingowe, czy 

w ogóle jakby totalnie niezwiązane z tą branżą parentingową wręcz nie wypowiadają 

się na swoje te tematy i właśnie ich wykorzystać do promowania. 

4) w sieci powinny się znaleźć tematy odwołujące się do konkretnych problemów 

Gr2[01:33:29.640] - Respondent 5 

i właśnie kampanii, która będzie skupiona na pokazywaniu rozwiązania konkretnych 

problemów czy np. boisz się że twoje dziecko nie trafi do żłobka masz tutaj mapę np. 

żłobków które możesz skorzystać wskazane z limitem miejsc żeby pokazywać proste 

rozwiązania trudnych problemów. 
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