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Kiedy mie! dziecko?
Jako"ciowe badanie procesu
odraczania decyzji o rodzicielstwie
Monika Mynarska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy!skiego w Warszawie

Podstawowym celem niniejszego artyku u jest pog #bienie wiedzy na temat opó$niania rodzicielstwa
w Polsce po 1990 roku. W literaturze socjologicznej, demograÞcznej i ekonomicznej zosta o wymienionych wiele czynników potencjalnie odpowiedzialnych za ten proces. Jednak nadal brakuje nam wiedzy na
temat znaczenia tych czynników i ich roli w indywidualnym procesie podejmowania decyzji kiedy mie!
dziecko. W prezentowanych badaniach zosta a podj#ta próba wype nienia tej luki przez analiz# jako"ciow%
48 wywiadów pog #bionych, przeprowadzonych w Warszawie w latach 2004–2005. W prezentowanych
wynikach aspekty materialne, silnie zwi%zane z prac% zawodow%, jawi% si# jako kluczowe czynniki odpowiedzialne za opó$nianie rodzicielstwa. Wed ug respondentów, nie s% to jednak czynniki, które mog yby
prowadzi! do bezdzietno"ci. Wiek kobiety wyznacza granic# odk adania w czasie decyzji o rodzicielstwie
oraz jest wa&nym moderatorem wp ywaj%cym na ocen# pozosta ych czynników.
S owa kluczowe: decyzje prokreacyjne, opó$nianie rodzicielstwa, badania jako"ciowe, teoria planowanego
zachowania

Wst p
Spadek liczby urodze', obserwowany w wielu krajach rozwini#tych ju& od lat sze"!dziesi%tych XX wieku, w Europie (rodkowej i Wschodniej rozpocz% si#
znacznie pó$niej: w momencie upadku komunizmu. St%d
zmiany demograÞczne w krajach postsocjalistycznych
do"! powszechnie interpretowane s% jako nast#pstwo
przede wszystkim przemian politycznych, spo ecznych
i gospodarczych lat dziewi#!dziesi%tych (Frejka, 2008;
Kotowska, Józwiak, Matysiak i Baranowska, 2008;
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Sobotka, 2008). Badacze przyznaj% jednak, &e nie s% to
jedyne czynniki kszta tuj%ce obecny re&im niskiej dzietno"ci w krajach postsocjalistycznych. W literaturze
przedmiotu mo&na znale$! przynajmniej kilka list takich
czynników, obejmuj%cych aspekty ekonomiczne, instytucjonalne, polityczne, ale równie& kulturowe i spo eczne (Frejka, 2008; Lesthaeghe i Surkyn, 2002; Philipov,
2003). Mimo to nasza wiedza na ich temat jest nadal bardzo fragmentaryczna.
Po pierwsze, obserwowany spadek przekrojowych
wspó czynników dzietno"ci jest zwi%zany z trzema zmianami w zachowaniu jednostek: ludzie decyduj% si# na potomstwo w coraz pó$niejszym wieku, w znacz%cy sposób
ograniczaj% liczb# dzieci w rodzinie, a tak&e coraz cz#"ciej pozostaj% bezdzietni (Billari, 2005; Kohler, Billari
i Ortega, 2002; Sobotka, 2004). Nie jest do ko'ca jasne,
czy te same czynniki i w taki sam sposób wp ywaj% na
wszystkie trzy aspekty decyzji prokreacyjnych. Po drugie, badacze najcz#"ciej ograniczaj% si# do analizowania
wp ywu pojedynczych zmiennych (np. wykszta cenia lub
statusu na rynku pracy) na prawdopodobie'stwo urodzenia przez kobiet# dziecka, dlatego nadal nie potraÞmy
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zrozumie!, jak ró&ne czynniki wspó graj% ze sob%. Nie
jeste"my równie& w stanie okre"li! ich relatywnej wagi
w procesie podejmowania decyzji: nie wiemy, które
z nich s% uwa&ane przez przysz ych rodziców za kluczowe lub absolutnie niezb#dne. Innymi s owy, wci%& brakuje nam lepszego zrozumienia, jak ró&ne czynniki s%
postrzegane i brane pod uwag# w indywidualnym procesie podejmowania decyzji o rodzicielstwie. Brakuje nam
wiedzy, jak m odzi ludzie decyduj% o tym, czy, kiedy i ile
dzieci b#d% mie!. Niniejszy artyku stanowi przyczynek
do dyskusji na ten temat. Koncentruj# si# w nim na analizie procesu podejmowania decyzji kiedy mie! dziecko,
stawiaj%c sobie za cel lepsze zrozumienie procesu opó$niania rodzicielstwa.
W celu szczegó owej analizy procesu odk adania decyzji o rodzicielstwie wykorzystuj# dane pochodz%ce z 48
cz#"ciowo ustrukturyzowanych wywiadów pog #bionych, które zosta y przeprowadzone z m odymi kobietami i m#&czyznami w Warszawie w roku 2004 i 2005.
Zanim przejd# do prezentacji wyników bada', przedstawi# w ogólnym zarysie zmiany zwi%zane z opó$nianiem
rodzicielstwa w Polsce po 1990 roku oraz scharakteryzuj# pokrótce g ówne czynniki, które w opinii badaczy
s% za ten proces odpowiedzialne. Przedstawi# równie&
za o&enia teoretyczne, które sk aniaj% mnie do spojrzenia
na problem opó$niania rodzicielstwa na poziomie mikro,
poprzez analiz# subiektywnych opinii m odych ludzi.
W niniejszych badaniach g os jest ca kowicie oddany respondentom, aby zobaczy!, w jaki sposób postrzegaj% oni
rozmaite czynniki i w jaki sposób bior% je pod uwag#, gdy
podejmuj% decyzj#, kiedy mie! dziecko.
Opó!nianie rodzicielstwa: Polska po 1990 roku
Szczegó ow% charakterystyk# rozwoju demograÞcznego Polski mo&na znale$! mi#dzy innymi w publikacji
Kotowskiej i wspó pracowników (2008). Dlatego ogranicz# si# tutaj do przedstawienia podstawowych faktów
dotycz%cych opó$niania macierzy'stwa, jako &e w a"nie
to zjawisko stanowi punkt wyj"cia dla niniejszych bada'.
Systematyczny proces opó$niania rodzicielstwa rozpocz% si# w Polsce na pocz%tku lat dziewi#!dziesi%tych. W ci%gu niespe na dwóch dekad okres najwy&szej
p odno"ci kobiet przesun% si# z grupy wieku 20–24 lata
do grupy 25–29 lat (Kotowska i in., 2008; Kurkiewicz
i Fr%tczak, 2006). Co za tym idzie, podniós si# przeci#tny wiek kobiet rodz%cych dziecko (z 26,2 w roku 1990
na 28,5 w roku 2008; Eurostat), a tak&e wiek, w którym
kobiety decyduj% si# na macierzy'stwo po raz pierwszy
("redni wiek kobiety w momencie urodzenia pierwszego dziecka wynosi 23,3 w roku 1990, a 26 lat w roku
2008; European Demographic Data Sheet, 2006, 2010).
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W centrum moich zainteresowa' le&y zjawisko odk adania decyzji o urodzeniu pierwszego dziecka. Zrozumienie
przyczyn, dla których kobiety coraz d u&ej zwlekaj% z macierzy'stwem, wydaje si# szczególnie istotne. Z jednej
strony pó$niejsze urodzenie pierwszego dziecka pozostawia kobiecie mniej czasu na urodzenie kolejnych dzieci,
co mo&e zaowocowa! mniejsz% liczb% dzieci w rodzinie.
Z drugiej strony badania sugeruj%, &e jedn% z mo&liwych
przyczyn bezdzietno"ci jest przed u&aj%ce si# odwlekanie decyzji o posiadaniu potomstwa (np. Hägestad i Call,
2007).
W Polsce w pierwszych latach transformacji wiele
kobiet od o&y o urodzenie pierwszego dziecka. Dlatego
pocz%tkowo zaobserwowano drastyczny spadek liczby
urodze', przy czym przeci#tny wiek wej"cia w macierzy'stwo nie uleg znacz%cym zmianom. Dopiero kilka
lat pó$niej, kiedy matkami zacz# y zostawa! te kobiety,
które na pocz%tku okresu transformacji nie zdecydoway si# na ci%&# i macierzy'stwo, przeci#tny wiek kobiet
w momencie urodzenia pierwszego dziecka zacz% si#
gwa towniej podnosi!: pomi#dzy 1995 a 2005 rokiem
wzrós o oko o dwa lata. Holzer-*ela&ewska i Tymicki
(2009) zwracaj% uwag#, &e w ostatnich latach wiek kobiet, które zostaj% matkami, w zasadzie ustabilizowa si#,
jednak prezentowane poni&ej dane kohortowe wydaj% si#
sugerowa!, &e jest to raczej chwilowy przestój i &e proces
opó$niania macierzy'stwa w Polsce nie dobieg jeszcze
ko'ca.
Na wykresie poni&ej przedstawiono kohortowe wspó czynniki pierwszych urodze' wed ug wieku kobiety
w momencie urodzenia dziecka. O ile w przypadku kobiet urodzonych w latach 1960–1970 proces wchodzenia
w macierzy'stwo by niemal identyczny, pocz%wszy od
kohorty 1975 obserwujemy znaczn% zmian#, w rezultacie
której u kobiet urodzonych w 1980 roku najwy&sza intensywno"! pierwszych urodze' mia a miejsce po 25. roku
&ycia, a nie przed – jak mia o to miejsce we wcze"niejszych kohortach.
Przedstawione powy&ej zmiany dotycz%ce wieku,
w którym kobiety w Polsce zostaj% matkami, s% wyra$nie
zwi%zane z okresem transformacji ustrojowej. Dlatego,
jak zosta o zaznaczone we wst#pie, to w a"nie przemiany zwi%zane z upadkiem komunizmu i przej"ciem do
gospodarki wolnorynkowej s% wymieniane jako g ówne przyczyny opó$niania macierzy'stwa (Frejka, 2008;
Kotowska i in., 2008; Strzelecki, 2004). Wprowadzenie
gospodarki rynkowej wi%za o si# z inßacj%, raptownym
wzrostem bezrobocia oraz ogólnym wycofaniem si# pa'stwa z roli opieku'czej. Pojawi y si# trudno"ci z instytucjonaln% opiek% dla dzieci: zmala a liczba pa'stwowych
& obków i przedszkoli. Drastycznie zmieni si# równie&
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Rysunek 1.
Kohortowe wspó czynniki pierwszych urodze', z podzia em na wiek kobiety w momencie urodzenia dziecka, kohorty 1960–
1985, Polska.
+ród o: Matysiak i Vignoli, 2009 (wykres wykorzystany za zgod% autorów)

rynek mieszkaniowy: zakup mieszkania na wolnym rynku stawa si# coraz dro&sz% inwestycj%, cz#sto niemo&liw% bez wzi#cia kredytu hipotecznego. Okoliczno"ci te
nie sprzyja y podejmowaniu decyzji o urodzeniu dziecka.
Ponadto, w sytuacji niepewnego rynku pracy zdecydowanie wi#ksze znaczenie zyska a edukacja, jako &e osoby z wy&szym wykszta ceniem s% w mniejszym stopniu
nara&one na bezrobocie i ubóstwo. Wyd u&ona edukacja
oraz problemy ze znalezieniem pracy i zapewnieniem rodzinie zaplecza Þnansowego znacz%co przyczynia y si#
do odk adania macierzy'stwa.
Powy&sze czynniki, zwi%zane z przej"ciem do gospodarki rynkowej, stanowi% w opinii wielu badaczy podstawow% list# przyczyn, dla których m ode rodziny w Polsce
decyduj% si# na rodzicielstwo w pó$niejszym wieku.
Niektóre publikacje zwracaj% jednak uwag# równie& na

zmiany kulturowe, które zachodz% w spo ecze'stwie
polskim: zmian# postaw, "wiatopogl%du i systemu warto"ci m odych ludzi (Adamski, 2002; Kowalska, 1999;
Majkowski, 2003; Strzelecki, 2004). W krajach Europy
Zachodniej wzrost indywidualizmu, d%&enie do samorealizacji w sferze zawodowej, wi#kszy nacisk na jako"!
&ycia i na jako"! sp#dzania wolnego czasu, a tak&e sekularyzacja i liberalizacja norm s% uwa&ane za jedne z g ównych czynników odpowiedzialnych za zmiany w procesie
formowania rodziny. G ównie opinie takie s% przedstawiane przez zwolenników modelu tzw. drugiego przej"cia demograÞcznego (Lesthaeghe, 2002; Lesthaeghe
i Surkyn, 2002; van de Kaa, 1987), jednak inni badacze
równie& uznaj% wag# tych czynników (np. Billari, 2005;
Sobotka, 2004). Ich rola w kontek"cie polskim pozostaje
niedostatecznie zbadana.
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Istnieje wiele zmiennych potencjalnie odpowiedzialnych za opó$nianie rodzicielstwa w Polsce. Brakuje
jednak bada', które oceni yby ich rol# w indywidualnym procesie podejmowania decyzji kiedy mie! dziecko. Najdok adniejsze badania tego zagadnienia dotycz%
roli aktywno"ci zawodowej kobiet i ich wykszta cenia
(Matysiak, 2009; Matysiak i Vignoli, 2009). Nie ma
jednak bada', które pozwoli yby zrozumie! rol# wi#kszej liczby czynników i relacji pomi#dzy nimi. Brakuje
równie& wiedzy na temat tego, jak ró&ne czynniki s% postrzegane i brane pod uwag# w indywidualnym procesie
podejmowania decyzji przez m odych ludzi. Które ze
zmiennych s% postrzegane jako przysparzaj%ce najwi#cej problemów? Jak czynniki ekonomiczne i kulturowe
wspó graj% ze sob%? W jaki sposób ró&nego rodzaju argumenty wp ywaj% na decyzj# o od o&eniu rodzicielstwa?
Bez takich bada' nasze zrozumienie procesów demograÞcznych jest niekompletne: aby wyt umaczy! dane zjawisko spo eczne, konieczna jest analiza procesów mikro,
które le&% u jego podstaw (Coleman, 1990).
W du&ej mierze brak bada', które ujmowa yby du&%
liczb# czynników i analizowa y ich relacje w procesie
podejmowania decyzji, jest zwi%zany z ograniczeniami
metodologicznymi. Analiza du&ej ilo"ci zmiennych, ich
relacji oraz zwi%zku przyczynowo-skutkowego mi#dzy
nimi a momentem podj#cia decyzji o rodzicielstwie jest
du&ym wyzwaniem. St%d badacze ograniczaj% si# do badania wp ywu kilku subiektywnie przez nich wybranych
czynników, podczas gdy nadal nie wiadomo, które z nich
s% subiektywnie najwa&niejsze dla respondentów. Co
wi#cej, w badaniach ilo"ciowych trudno odtworzy! dynamik# procesu podejmowania decyzji.
Niniejsze badanie stanowi prób# spojrzenia na problem z innej perspektywy. Prezentowane tutaj analizy
wykorzystuj% podej"cie jako"ciowe, w którym g os ca kowicie oddany jest respondentom: przedmiotem analizy s% przede wszystkim ich subiektywne oceny i opinie.
Dzi#ki podej"ciu jako"ciowemu analizy maj% otwarty,
eksploracyjny charakter i s% nastawione na odtworzenie czynników odpowiedzialnych za odk adanie decyzji
o rodzicielstwie z perspektywy osób, które te decyzje podejmuj%: m odych ludzi, zak adaj%cych rodziny. Analizy
jako"ciowe koncentruj% si# nie na ustaleniu obiektywnej
wagi poszczególnych czynników, ale na zrozumieniu, jakie znaczenie przypisuj% im przyszli rodzice. Co wi#cej,
podej"cie jako"ciowe w du&o wi#kszej mierze ni& metody
ilo"ciowe pozwala zrekonstruowa! proces podejmowania
decyzji, gdy& umo&liwia pog #bion% analiz# jego elementów i dynamiki.
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Indywidualny proces podejmowania decyzji
Podej"ciem teoretycznym, przyj#tym tutaj za punkt
wyj"cia do analizy procesu podejmowania decyzji, jest
teoria planowanego zachowania (theory of planned behaviour) Ajzena (1991). Teoria ta jest zbudowana wokó
poj#cia intencji, które zawiera w sobie wszelkie komponenty motywacyjne prowadz%ce do zachowa'. Intencje
s% „wska$nikami tego, jak bardzo ludzie s% sk onni d%&y!
do realizacji danego zachowania” (Ajzen, 1991, s. 181).
G ównym za o&eniem modelu jest to, &e je&eli nie zachodz% &adne nieprzewidziane okoliczno"ci, ludzie zachowuj% si# zgodnie ze swoimi intencjami (Ajzen, 1991; Ajzen
i Fishbein, 1980). Intencje mog% si# oczywi"cie zmienia!
w czasie, w nast#pstwie jakiejkolwiek zmiany w jednej
z trzech grup czynników wp ywaj%cych na nie: postaw,
subiektywnych norm i kontroli nad zachowaniem. Te trzy
kategorie czynników stanowi% podstaw# ludzkich intencji.
Postawy s% zwi%zane z przekonaniami o efektach danego zachowania: im wy&sza subiektywna warto"! rezultatu danego zachowania, tym bardziej pozytywna postawa
wobec niego, a za tym silniejsza intencja, aby je zrealizowa!. Subiektywne normy s% "ci"le zwi%zane z presj% spoeczn%, wywieran% w kierunku realizacji lub powstrzymania si# od danego zachowania. Subiektywne normy
s% tworzone na podstawie osobistych przekona', &e dane
zachowanie b#dzie lub nie b#dzie zaaprobowane przez
„znacz%cych innych” (np. przez rodziców, partnera, przyjació , jak równie& przez ca e spo ecze'stwo). Ostatnim
czynnikiem, który wp ywa na zachowanie jednostki,
jest kontrola nad zachowaniem. Ajzen (1991) rozró&nia
dwa aspekty poczucia kontroli: rzeczywiste i subiektywnie postrzegane. Rzeczywiste sprawowanie kontroli jest
zwi%zane z zasobami i mo&liwo"ciami, jakimi dysponuje
jednostka, na przyk ad czasem, pieni#dzmi czy umiej#tno"ciami. Ajzen zauwa&a jednak, &e nie tylko rzeczywiste
sprawowanie kontroli jest istotne dla zrozumienia zachowania jednostki, lecz równie& subiektywnie postrzegane
sprawowanie kontroli. Dlatego w badaniach powinno si#
uwzgl#dnia! nie tylko obiektywne zasoby jednostki, lecz
tak&e ich subiektywn% ocen#. Relacje mi#dzy poszczególnymi elementami zachowania s% schematycznie przedstawione na Rysunku 2.
Badaj%c proces opó$niania decyzji o potomstwie,
szczególne zainteresowanie budzi w a"nie ten ostatni
wymiar: wymiar kontroli nad zachowaniem. Wi#kszo"!
czynników, które s% wymieniane jako odpowiedzialne za opó$nianie macierzy'stwa w polskim kontek"cie,
maj% zwi%zek w a"nie z brakiem odpowiednich "rodków
i mo&liwo"ci. Problemy na rynku pracy, trudna sytuacja
Þnansowa i mieszkaniowa, trudno"ci w pogodzeniu rodzicielstwa z edukacj%, niska dost#pno"! instytucjonalnej
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Rysunek 2.
Model zachowania wed ug teorii planowanego zachowania.
+ród o: Ajzen, 1991.

opieki nad dzie!mi – wszystkie te czynniki potencjalnie
przyczyniaj% si# do odk adania rodzicielstwa w czasie.
W niniejszym badaniu chc# odtworzy! subiektywny obraz tych czynników oraz relacje pomi#dzy nimi.
Na uwag# zas uguje fakt, &e zgodnie z modelem teoretycznym rzeczywista kontrola nad zachowaniem (posiadane zasoby i mo&liwo"ci) wp ywa bezpo"rednio na
zachowanie, czyli jest istotna dla realizowania intencji.
Z kolei subiektywne poczucie kontroli, czyli to, jak ludzie
postrzegaj% swoje zasoby i mo&liwo"ci, wp ywa przede
wszystkim na sam proces kszta towania si# intencji.
Ajzen i inni psychologowie zauwa&aj%, &e subiektywne
poczucie kontroli równie& mo&e wp ywa! bezpo"rednio
na zachowanie poprzez takie mechanizmy, jak wyuczona bezradno"! – je&eli osoba uwa&a, &e jej mo&liwo"ci
odniesienia sukcesu s% ma e, mo&e w ogóle nie podejmowa! prób realizowania swoich intencji (np. Ajzen, 2002;
Bandura, 1982). W niniejszym badaniu nie b#d# zajmowa a si# tym konkretnym aspektem procesu decyzyjnego,
lecz skupi# si# na tych elementach, które w opinii respondentów powoduj%, &e odk adaj% oni w czasie decyzj#
o rodzicielstwie.
Ogólne pytanie badawcze, sformu owane w niniejszym
artykule, brzmi: Jakie aspekty kontroli nad zachowaniem
s% brane pod uwag# w procesie podejmowania decyzji
kiedy mie! dziecko? Które z tych czynników i w jaki sposób mog% – w opinii przysz ych rodziców – przyczynia!
si# do opó$niania rodzicielstwa?

Metoda i próba: badanie jako"ciowe
Postawione pytanie badawcze ma otwarty, eksploracyjny charakter i jest nastawione na badanie procesu
podejmowania decyzji. Ponadto interesuje mnie subiektywna perspektywa respondentów. Tego rodzaju pytania
badawcze wymagaj% podej"cia jako"ciowego (Bryman,
1988; Denzin i Lincoln, 2003; Maxwell, 1996). Metody
jako"ciowe nie s% dominuj%c% form% bada' w demograÞi, jednak ich zalety s% coraz szerzej rozpoznawane w tej
dyscyplinie bada' spo ecznych (Bernardi i Hutter, 2007;
Fr%tczak i Mynarska, 2009; Hantrais, 2005; Randall
i Koppenhaver, 2004).
W niniejszym badaniu wykorzystuj# dane pochodz%ce
z pog #bionych wywiadów, cz#"ciowo ustrukturyzowanych. Wywiady te zosta y przeprowadzone w Warszawie
pod koniec 2004 i na pocz%tku 2005 roku. Wywiady przeprowadzi am z 48 osobami: 26 kobietami, a w 22 przypadkach równie& z partnerami tych kobiet, przy czym
wywiady by y przeprowadzane z ka&dym z respondentów indywidualnie. Wiek kobiet waha si# mi#dzy 20 a 29
lat, m#&czy$ni mieli od 20 do 35 lat. Wi#kszo"! respondentów by a wci%& bezdzietna, a tylko 14 z nich (siedem
par) mia o jedno dziecko. Wi#kszo"! dzieci mia a poni&ej czterech lat, tylko w przypadku jednej pary dziecko
by o starsze (osiem lat). W zasadzie wszyscy respondenci
pozostawali w sta ych zwi%zkach (oprócz jednej kobiety,
która rozsta a si# z partnerem na krótko przed badaniem):
26 badanych by o w zwi%zkach ma &e'skich, 11 osób
mieszka o z partnerem lub partnerk%, a 10 osób wci%&
mieszka o samotnie lub z rodzicami, jednak pozostawa o
w sta ych zwi%zkach.
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Je&eli chodzi o wykszta cenie respondentów, w próbie
przewa&a y osoby z wykszta ceniem uniwersyteckim:
18 osób uko'czy o studia licencjackie lub magisterskie,
kolejne 10 studiowa o na uczelni wy&szej w momencie
przeprowadzania wywiadu. W próbie znalaz y si# jednak
równie& osoby, które zako'czy y edukacj# na wykszta ceniu "rednim (14 osób) oraz zasadniczym zawodowym lub
podstawowym (4 osoby).
Próba, jak ma to miejsce w wi#kszo"ci bada' jako"ciowych, ma charakter celowy. Decyzja o ograniczeniu
badania do kontekstu du&ego miasta zosta a podyktowana tym, &e w a"nie w "rodowisku wielkomiejskim transformacja demograÞczna jest najbardziej zaawansowana,
a zmiany zachowa' prokreacyjnych maj% najwi#ksze nat#&enie (Kurkiewicz i Fr%tczak, 2006; Strzelecki, 2004).
Jest to wi#c kontekst szczególnie bogaty w informacje, istotne z punktu widzenia celu niniejszego badania.
Ponadto procesy zachodz%ce w kontek"cie du&ych miast
mog% by! traktowane jako prekursor zmian w pozostaych cz#"ciach kraju. Trendy demograÞczne obserwowane w rejonach wiejskich zdaj% si# pod%&a! z pewnym
opó$nieniem za wyst#puj%cymi w miastach (Strzelecki,
2004). Pozostaje to w zgodzie z teori% dyfuzji innowacji
(Rogers, 1995): nowoczesne postawy i zachowania najwcze"niej prezentuj% osoby m ode, wykszta cone i mieszkaj%ce w du&ych miastach. Ta grupa cz#sto stanowi punkt
startowy zmian spo ecznych. Taki dobór próby niesie jednak pewne ograniczenia w interpretacji wyników. B#d#
zwraca! na te ograniczenia uwag# w trakcie prezentacji
i dyskusji rezultatów analiz.
Wywiady przeprowadzone z respondentami mia y
charakter wywiadów „skoncentrowanych na problemie”
(problem-centered; Witzel, 2000). Pe en scenariusz wywiadu, charakterystyk# procesu wywiadu oraz szczegó owy opis analizy danych mo&na znale$! w innej publikacji
autorki (Mynarska, 2009). Scenariusz wywiadu zawiera
kilka precyzyjnie okre"lonych obszarów tematycznych,
jednak wewn%trz ka&dego z tych obszarów pytania by y
zadawane respondentom w otwarty i elastyczny sposób,
dopasowany do specyÞki respondenta i dynamiki wywiadu. Podstawowym celem wywiadu by o zgromadzenie
jak najbogatszych danych dotycz%cych biograÞi respondenta, jego lub jej aktualnej sytuacji &yciowej oraz pragnie' i planów na przysz o"!, przy czym specjalny nacisk
by k adziony na sfer# &ycia partnerskiego i rodzinnego.
Szczególnie wiele pyta' porusza o tematy dotycz%ce rodzicielstwa. Respondenci byli pytani o to, jak rozwija y
si# ich pragnienia i plany posiadania dzieci oraz o ich do"wiadczenia i wyobra&enia zwi%zane z rodzicielstwem.
W szczególno"ci ka&dy respondent by pytany o to, kiedy,
w jego lub jej opinii, jest „dobry moment” na potomstwo.
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Przeci#tny wywiad trwa godzin# i dziesi#! minut.
Dodatkowo po ka&dym wywiadzie osoby badane wype nia y krótk% ankiet#, uzupe niaj%c podstawowe dane
demograÞczne, a tak&e informacje dotycz%ce ich sytuacji
ekonomicznej. Analiza tre"ci wywiadów wykorzystywa a
podej"cie teorii ugruntowanej (grounded theory) (Glaser
i Strauss, 1967; Konecki, 2000; Strauss i Corbin, 1998).
Ca y materia by kodowany „od do u” (Krejtz i Krejtz,
2005): pierwsze najbardziej podstawowe kategorie by y
w kolejnych krokach %czone w kategorie nadrz#dne
w taki sposób, aby zidentyÞkowa! podstawowe aspekty
procesu podejmowania decyzji o dziecku.
Kluczowe kategorie zwi%zane z decyzj% kiedy mie!
dziecko s% przedstawione w kolejnych sekcjach. Najpierw
scharakteryzuj# krótko te czynniki, które zdaniem respondentów s% warunkami koniecznymi do posiadania dziecka. Nast#pnie przedstawi# bli&ej te spo"ród nich, które
w opinii badanych s% najtrudniejsze do osi%gni#cia, a co
za tym idzie podnosz% prawdopodobie'stwo odk adania
rodzicielstwa w czasie.
Opinie respondentów: kiedy mie# dziecko?
Scenariusz wywiadu zawiera wiele pyta' dotycz%cych
posiadania potomstwa. Z punktu widzenia postawionego
pytania badawczego najwa&niejsze s% te wypowiedzi, które
odnosz% si# do w%tku: kiedy – w opinii respondentów – jest
„dobry” moment na dziecko? W odpowiedziach na to pytanie respondenci najszerzej dyskutowali ró&nego rodzaju
aspekty kontroli nad zachowaniem, niezb#dne do podj#cia
decyzji o posiadaniu potomstwa. Rozpoczynaj%c rozmow#
na ten temat, silnie akcentowali, &e w ich opinii decyzja
o urodzeniu dziecka nie powinna by! podejmowana pochopnie, ale „z g ow%” i w przemy"lany sposób. W 17 wywiadach mo&na znale$! wypowiedzi, które expressis verbis
odnosz% si# do konieczno"ci odpowiedzialnego podejmowania decyzji o rodzicielstwie. Ponadto, wszyscy respondenci wymieniali rozmaite warunki, które powinny by!
spe nione, zanim para zdecyduje si# na dziecko. W wywiadach pojawi y si# dwie kategorie czynników.
Po pierwsze, zdaniem badanych na dziecko powinny
decydowa! si# osoby „dojrza e” oraz tworz%ce „sta y,
stabilny zwi%zek”. Argumenty te dotycz% cech osób zaanga&owanych w podejmowanie decyzji – czyli cech aktorów tego procesu – zwi%zane s% z indywidualnym rozwojem emocjonalnym przysz ych rodziców i z rozwojem
ich zwi%zku. Dlatego ten wymiar kontroli nad zachowaniem zosta zaetykietowany jako „zwi%zany z osobami”
lub „zwi%zany z aktorami” (actor-related behavioural
control). Po drugie, wzi#cie odpowiedzialno"ci za dziecko oznacza mo&liwo"! zapewnienia mu odpowiedniego
bytu. Tutaj pojawiaj% si# wszelkie argumenty zwi%zane
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z aspektami materialnymi (praca, Þnanse, warunki mieszkaniowe), a tak&e z mo&liwo"ciami zapewnienia odpowiedniej opieki nad dzieckiem. Ten wymiar kontroli nad
zachowaniem zosta zaetykietowany jako „zwi%zany z sytuacj%” (situation-related behavioural control). W kolejnych sekcjach scharakteryzuj# krótko oba wymiary i ich
rol# w opó$nianiu rodzicielstwa.
Kontrola nad zachowaniem zwi#zana z osobami
Kiedy w wywiadach pojawia si# w%tek podejmowania
decyzji o rodzicielstwie, respondenci w pierwszej kolejno"ci mówili o dojrza o"ci i odpowiedzialno"ci przysz ych rodziców: na posiadanie dziecka powinny decydowa! si# osoby, które s% zrównowa&one, odpowiedzialne
i które powa&nie podchodz% do &ycia. Konieczne jest, aby
przysz y rodzic charakteryzowa si# pewn% stabilno"ci%
emocjonaln%. Oznacza to osi%gni#cie dojrza o"ci psychicznej i zamkni#cie okresu adolescencji, zwi%zanego
z gwa townymi emocjami, m odzie'czym buntem i poszukiwaniem swojej to&samo"ci. W opinii respondentów
widocznym znakiem osi%gni#cia tego poziomu dojrza o"ci jest zmiana zainteresowa' i priorytetów &yciowych
m odych ludzi: przestaj% interesowa! si# zabaw%, rozrywkami, spotkaniami z przyjació mi i – u&ywaj%c okre"lenia respondentów – imprezowaniem, a zaczynaj% coraz
bardziej koncentrowa! si# na rodzinie. W opinii osób badanych bycie powa&n% i odpowiedzialn% osob% oznacza,
&e &ycie towarzyskie, podró&e, ró&nego rodzaju rozrywki,
czy hobby przestaj% by! najwa&niejsze. Powy&sze w%tki
pojawi y si# w 36 wywiadach spo"ród 48.
Dojrza o"! psychiczna jako warunek konieczny do podj#cia decyzji o posiadaniu dziecka:
„Chcia abym mie! to dziecko w takim momencie, kiedy
b#d# ju& mia a poczucie, &e jestem w takiej harmonii
wewn#trznej” (K, 22, w zwi%zku, bezdzietna).
„*eby jako" samemu zacz%! my"le! w sposób doros y,
&eby by! psychicznie na to przygotowanym, &eby nie
by o tak, &e rodzice maj% wi#ksze problemy ze sob% ni&
takie dziecko” (M, 22, w zwi%zku, bezdzietny).
Dojrzewanie do dziecka – zmiana priorytetów w &yciu:
„Ja widz# w a"nie, &e tak jak mówi#, ju& si# wybawili"my, sp#dzili"my ze sob% du&o czasu i teraz widz#,
&e brakuje nam wieczorami troch#, &eby si# zaj%! tym
dzieckiem, obowi%zki jakie"” (K, 29, m#&atka, bezdzietna).

Respondenci podkre"laj%, &e równie& zwi%zek przysz ych rodziców powinien by! stabilny i dojrza y. W ich
opinii najlepszym wyznacznikiem tego, &e para jest

gotowa na posiadanie dzieci jest fakt zawarcia ma &e'stwa. W wi#cej ni& po owie wywiadów pojawiaj% si# tre"ci sugeruj%ce, &e zdaniem respondentów "lub powinien
poprzedza! rodzicielstwo.
Scharakteryzowanie wszystkich opinii i przekona'
o ma &e'stwie wykracza poza ramy niniejszego opracowania. Z punktu widzenia planowania potomstwa najwa&niejsze jest to, &e zdaniem respondentów ma &e'stwo
jest warunkiem koniecznym do rodzicielstwa. Wyst#puj%
tu oczywi"cie liczne argumenty zwi%zane z normami spoecznymi i religi%. W wywiadach pojawiaj% si# opinie, &e
posiadanie dzieci poza ma &e'stwem nie jest akceptowane spo ecznie, &e „ludzie b#d% gada!”, a dzieci ze zwi%zków nieformalnych mog% by! wr#cz stygmatyzowane.
Zdaniem respondentów, rodzice, którzy nie zdecyduj%
si# na "lub, mog% spodziewa! si# problemów w ko"ciele (np. problemy z ochrzczeniem dziecka czy z pierwsz%
komuni%), ale równie& k opotów prawnych (np. ze spadkiem), administracyjnych czy w &yciu codziennym. Jedna
z respondentek nawi%za a w wywiadzie do sytuacji, gdy
partner jej kole&anki nie móg odebra! dziecka ze szkoy, poniewa& nie b#d%c m#&em, nie by traktowany jako
„prawdziwy ojciec”. Nale&y zauwa&y!, &e takie obawy
nie maj% uzasadnienia w prawie polskim, które nie czyni
praktycznego rozró&nienia mi#dzy dzie!mi urodzonymi
w zwi%zku ma &e'skim i poza nim. Prawa i obowi%zki
rodziców i dzieci s% takie same, niezale&nie od statusu
prawnego zwi%zku rodziców (Matysiak i Wrona, 2010).
Dominuj%cym powodem, dla którego "lub jest traktowany jako warunek konieczny do rodzicielstwa, jest
jednak to, &e ma &e'stwo w opinii respondentów stanowi najwy&szy etap rozwoju zwi%zku. Wniosek taki mo&na wysnu! na podstawie kilku przes anek. Po pierwsze,
mówi%c o ma &e'stwie, respondenci cz#sto u&ywaj%
przymiotnika „prawdziwy”. Ma &e'stwo jest „znakiem
prawdziwej, szczerej mi o"ci”, „prawdziwym potwierdzeniem” uczucia dwojga ludzi, którzy poprzez "lub staj%
si# „prawdziw% par%”. Po drugie ma &e'stwo jest traktowane jako znak zaanga&owania partnerów oraz dojrza o"ci i trwa o"ci ich zwi%zku. Ponad po owa respondentów
nawi%zuje w wywiadach do tych aspektów, szczególnie
przez kontrastowanie zwi%zków nieformalnych i ma &e'skich. Kohabitacja jest postrzegana przez osoby
badane jako niestabilna, niepewna i z deÞnicji krótkotrwa a. W ko'cu, zdaniem respondentów, ch#! zawarcia
ma &e'stwa jest naturalnym etapem rozwoju zwi%zku.
Pozostawanie w kohabitacji oznacza, &e zwi%zek si# nie
rozwija i &e zaanga&owanie partnerów jest s abe. Dlatego
ta forma zwi%zku nie zapewnia w a"ciwego "rodowiska
dla posiadania dziecka (por.: Mynarska i Bernardi, 2007;
Mynarska i Matysiak, 2010).
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Kohabitacja a ma &e'stwo – zobowi%zanie:
„Taki zwi%zek, który nie jest do ko'ca przypiecz#towany tym papierkiem, mo&e by! niestabilny. Bo zawsze
któremu" z rodziców mo&e si# wydawa!, &e on jednak
jest wolny i w a"ciwie to on nie jest cz onkiem rodziny.
I jak gdzie" tam si# co" popsuje, to atwiej b#dzie to
rozsadzi! od "rodka. A tutaj, tutaj jednak, no, jeste"my
m#&em i &on%, dziecko b#dzie z prawowitego ma &e'stwa i to jest takie spójne. Wydaje mi si# to bardziej
takie sklejone” (M, 25, &onaty, bezdzietny).
Ma &e'stwo jako „zak adanie rodziny”:
„To jest takie bezpo"rednie zalegalizowanie przed
"wiatem jakby pod wzgl#dem prawnym i formalnym,
ja my"l#, &e te& w jakim" takim stopniu duchowym,
takiego prawdziwego zwi%zku. Jakby dopiero maj%c
"lub, mo&na o sobie mówi! jak o prawdziwej parze,
moim zdaniem. (…) (lub jest jakby najwy&szym, jednym z wy&szych etapów zwi%zku, bo pó$niej jest ju&
za o&enie rodziny jakby takiej prawdziwej” (M, 20,
w zwi%zku, bezdzietny).

Na uwag# zas uguje fakt, &e zdaniem respondentów
dojrza o"! psychiczna oraz dojrza o"! zwi%zku – konieczne do przyj#cia roli rodzica – przychodz% z czasem.
Wed ug osób badanych, jest to ca kowicie naturalny etap
rozwoju. Dopóki ten etap nie zostanie osi%gni#ty, intencja zostania rodzicem w ogóle si# nie pojawia. A& w 28
wywiadach mo&na znale$! nawi%zania do tego w%tku
lub wr#cz szczegó owe opisy procesu dorastania czy te&
dojrzewania do posiadania potomstwa i kszta towania si#
intencji prokreacyjnych.
Dorastanie do dziecka:
„To jest takie uczucie, mi si# wydaje, &e nie mo&na tego
zwerbalizowa!. Ja po prostu zacz# am czu!, zacz# am
my"le!, «o, jak to by by o, jak b#d# mia a dziecko».
A zaczyna o… mo&e nie brakowa! czego" w naszym
zwi%zku, ale… No, bo ju& jaki" etap z M. [m#&em] osi%gn#li"my, wybawili"my si#, wyszaleli"my si#, no i tak,
no po prostu nie wiem jak to nazwa!. Uwa&am, &e dla
naszego zwi%zku te& zatrzymali"my si# w jakim" rozwoju, no i &eby dalej si# rozwija! potrzeba by o nam
dziecka” (K, 26, m#&atka, 1 dziecko).

Poniewa& w odczuciu respondentów dorastanie do rodziny i dzieci jest naturalnym procesem rozwojowym,
„kontrola zwi%zana z osobami” nie jest przez nich postrzegana jako istotny czynnik w procesie opó$niania
rodzicielstwa. Na uwag# zas uguj% jednak dwie sytuacje,
gdy brak psychicznej gotowo"ci odgrywa wa&n% rol#.
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Po pierwsze, brak dojrza o"ci psychicznej zaczyna
stanowi! dla respondentów problem, gdy tylko jedno
z partnerów czuje si# gotowe do posiadania dziecka.
Doprowadza to do sporu mi#dzy partnerami – szczególnie gdy to kobieta d%&y do posiadania dziecka, a jej partner wzbrania si# przed tym krokiem, podkre"laj%c brak
gotowo"ci do zostania ojcem. W wywiadach odnajdujemy opisy takich przypadków i konßiktów im towarzysz%cych, a w przypadku trzech par ów konßikt mia miejsce
w okresie przeprowadzania badania.
Po drugie, w"ród respondentek bior%cych udzia w badaniu znalaz y si# trzy kobiety, które – w ich opinii – nie
dojrza y jeszcze do dziecka i postrzegaj% ten stan rzeczy
jako trudny dla nich. Czuj% one, &e ich postawa i zachowanie odbiegaj% od normy, a tak&e boj% si#, &e je&eli ich
brak gotowo"ci do posiadania dziecka b#dzie si# przed u&a , to w ko'cu b#dzie dla nich za pó$no, by zosta y
matkami.
Brak gotowo"ci na dziecko – konßikt w parze:
„Ogólnie D. [&ona] planuje dziecko na przysz y rok.
Zaj"! w ci%&#. Ja mówi#: Umów si# z s%siadem – tak
z o"liwie. D. zna moje zdanie na dzie' dzisiejszy: jak ja
do tego dojrzej#, to niech si# nie martwi – b#dzie o tym
pierwsza wiedzia a. Na dzie' dzisiejszy jako" jeszcze
nie” (M, 25, &onaty, bezdzietny).
Brak gotowo"ci na dziecko – konßikt wewn#trzny:
„My"l# [o zostaniu matk%], ale powiem szczerze, nie jest
to takie normalne my"lenie, jak kobieta my"li o dziecku i wydaje mi si#, &e ta nienormalno"! polega na tym,
&e ja nie my"l# o dziecku, bo ja ju& chc#, tylko my"l#
o dziecku, bo my"l# sobie, &e mam trzy dychy na karku
w tym roku (…) Ja sobie wmawiam, &e ja jestem ci%gle
m oda, to fajnie, ale biologicznie nie ma to prze o&enia
i &e pora si# zastanowi!. I to raczej to jest przyczyn% my"lenia o dzieciach, a nie to, &e ja w tej chwili bardzo bym
chcia a i &e czuj# taki poci%g macierzy'ski. Absolutnie
nie, nie czuj# w ogóle…” (K, 29, m#&atka, bezdzietna).

W powy&szych przypadkach wyra$nie wida!, &e „brak
kontroli zwi%zanej z osobami” mo&e mie! kluczowe znaczenie dla odraczania rodzicielstwa. Jednak respondenci,
mówi%c o argumentach istotnych w procesie podejmowania decyzji kiedy mie! dziecko, koncentruj% si# w du&o
wi#kszej mierze na ró&nych wymiarach „kontroli zwi%zanej z sytuacj%”: g ównie na czynnikach ekonomicznych.
Kontrola nad zachowaniem zwi#zana z sytuacj#
Odpowiedzialno"! w procesie podejmowania decyzji
o posiadaniu dziecka, której potrzeba by a tak silnie akcentowana przez respondentów, dotyczy równie& adekwatnej
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„kontroli zwi%zanej z sytuacj%”. Decyzja o zostaniu rodzicem wymaga nie tylko psychicznej dojrza o"ci przysz ych rodziców, ale równie& okre"lonych zasobów, które
umo&liwi% zapewnienie dziecku odpowiednich warunków
&ycia. W wywiadach jako centralny jawi si# aspekt pracy,
respondenci wymieniali jednak – cz#sto w jednym zdaniu
– trzy silnie ze sob% zwi%zane kwestie: uko'czenie edukacji oraz posiadanie pracy i mieszkania. Najpierw przedstawi# pokrótce opinie osób badanych zwi%zane z edukacj%
i mieszkaniem, aby w nast#pnym kroku skoncentrowa!
si# na w%tkach dotycz%cych zatrudnienia.

W%tek mieszkania by jednym z dominuj%cych tematów,
poruszanych przez respondentów w kontek"cie planowania rodziny (pojawi si# w 38 wywiadach).

Warunki konieczne do zostania rodzicem: wykszta cenie, mieszkanie i praca:
„Ja wiedzia am, &e trzeba do tego dojrze!. Najpierw
trzeba mie! kawa ek mieszkania, trzeba mie! prac#.
Nigdy nie rzuca am tego: a traÞ si# [dziecko], to b#dzie
(…) Najpierw wykszta cenie, mieszkanie, praca, &ebym
nie musia a chodzi!, nie wiem, do rodziców i prosi!, &e
ja nie mam na jedzenie czy na czynsz albo na cokolwiek innego, bo nie dopuszczam takiej sytuacji” (K, 29,
w kohabitacji, bezdzietna).

W sferze marze' respondenci cz#sto mówi% o ch#ci posiadania w asnego domu na przedmie"ciach. Je&eli jednak
chodzi o tworzenie rodziny i posiadanie dzieci – cechuje
ich wi#kszy realizm: chc% mie! gdzie mieszka! i chc%, aby
w tym mieszkaniu by a przestrze' dla dziecka. Jak du&a
powinna by! to przestrze' i w jaki sposób zapewniona,
nie jest w zasadzie dyskutowane. W wywiadach brakuje
precyzyjnych oczekiwa' co do wielko"ci czy standardu
mieszkania. Tylko w kilku przypadkach respondenci zaznaczaj%, &e wa&ne jest, aby dziecko mia o swój w asny
pokój. Respondenci nie dyskutuj% równie& tego, czy powinno by! to mieszkanie w asne, czy wynajmowane. Co
bywa podkre"lane – chocia& w%tek ten pojawia si# jedynie
w wywiadach z kobietami – to, &e para powinna mieszka!
niezale&nie od rodziców, zanim zdecyduje si# na dziecko.
Dominuj%cy jest natomiast (najszerzej omawiany) w%tek
kosztów zwi%zanych z mieszkaniem: kwestia comiesi#cznych rachunków, op at za wynajem lub sp aty kredytu
mieszkaniowego. A zatem na pierwszy plan wysuwa si#
kwestia zwi%zana ze sta ymi dochodami, a co za tym idzie
– ponownie – z zatrudnieniem.
W%tek pracy powraca zarówno w wypowiedziach
odnosz%cych si# do edukacji, jak i zakupu mieszkania.
Wykszta cenie jest – w opinii respondentów – krokiem
do zdobycia pracy. Zatrudnienie jest z kolei niezb#dne,
aby kupi! lub wynaj%! i utrzyma! mieszkanie. Ogólnie,
praca, która zapewni stabilizacj# Þnansow%, jest postrzegana przez respondentów jako najbardziej podstawowy
warunek, aby zdecydowa! si# na dziecko. O wadze tego
czynnika "wiadczy nie tylko to, i& by on wymieniany
przez wszystkich respondentów, ale równie& to, &e stanowi on centralny punkt narracji dotycz%cych aspektów
Þnansowych.
Istotne z punktu widzenia respondentów jest równie&
to, &e praca daje dost#p do opieki zdrowotnej i "wiadcze'
spo ecznych. Jest to szczególnie wa&ne dla kobiety, która
dzi#ki zatrudnieniu b#dzie mog a skorzysta! z urlopu macierzy'skiego czy wychowawczego.

Je&eli chodzi o edukacj#, której uko'czenie po owa respondentów wymieni a jako warunek konieczny do rodzicielstwa, w wywiadach pojawi y si# dwa g ówne aspekty.
Po pierwsze, w narracjach osób badanych edukacja jest
najsilniej zwi%zana z prac% zawodow%. Uko'czenie szkoy, a w szczególno"ci zdobycie wy&szego wykszta cenia
jest postrzegane jako "rodek do znalezienia dobrej pracy.
Po drugie, w opinii cz#"ci respondentów dziecko powinno pojawi! si# po uko'czeniu edukacji, poniewa& nauka
zabiera zbyt wiele czasu i mo&e by! trudne pogodzenie jej
z opiek% na dzieckiem.
Wykszta cenie jako "rodek do znalezienia (dobrej) pracy:
„Ja si# panicznie ba am tej ci%&y. Ja jestem jeszcze za
m oda, ja sobie zdawa am spraw#, &e musz# dorosn%!,
&e jestem za m oda, &e to jest nie czas, &e jeszcze musz#
sko'czy! szko #, jak%" prac# podj%!” (K, 26, m#&atka,
1 dziecko).
,%czenie nauki i rodzicielstwa – trudno"ci:
„Teraz w a"nie akurat chcemy, planujemy [dziecko], bo
ja sko'czy am w a"nie te studia. Bo wcze"niej to wiadomo, &e troszeczk# ci#&ko by by o tak pogodzi! to ze
wszystkim” (K, 26, m#&atka, bezdzietna).

Mieszkanie, czy te& mówi%c j#zykiem osób badanych,
„dach nad g ow%”, to drugi z g ównych warunków koniecznych do podj#cia decyzji o posiadaniu dziecka.

Mieszkanie – warunek konieczny do rodzicielstwa:
„Mieszkanie jest du&ym problemem, no ja tak obserwuj#, &e ludzie dopóki nie maj% mieszkania to si# nie wi%&%
tak na sta e. Mam takich znajomych to w a"nie to dla
nich jest najwa&niejsze, &e dopóki nie b#d% mieli gdzie
zamieszka!, to nie b#d% my"leli na pewno o dziecku”
(K, 25, m#&atka, bezdzietna).
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Praca jako $ród o dochodu:
„No wiadomo, &e to si# koncentruje na pracy. Praca, pieni%dze (…) generalnie te $ród a utrzymania s% t% kwesti% g ówn%, która jest podnoszona [w rozmowach o planowaniu rodziny]” (M, 30, w kohabitacji, bezdzietny).
Praca jako dost#p do "wiadcze':
„Jakby pomy"le! tak bardziej rozs%dnie, no to rzeczywi"cie si# nie my"li najpierw o dziecku, a raczej o sta ej…
wi#kszo"! kobiet teraz my"li o sta ej pracy, wiedz%, &e
musz% mie! sta % prac# i dopiero mog% pozwoli! sobie
na dziecko. Nie mówi%, &e musi by! ta kasa, nie wiadomo ile tam zarabia!, ale &eby by a sta a po prostu, no
chodzi o ZUS” (K, 25, m#&atka, bezdzietna).

W opinii respondentów praca i uzyskiwana dzi#ki niej
stabilizacja Þnansowa to warunki absolutnie konieczne,
aby podj%! decyzj# o posiadaniu dziecka. Jak trudny to
warunek do spe nienia jest widoczne w wypowiedziach
dotycz%cych sytuacji na rynku pracy, przez które przebija
poczucie sta ego zagro&enia bezrobociem. Na uwag# zas uguje fakt, &e badaniem zosta y obj#te osoby mieszkaj%ce w Warszawie, gdzie bezrobocie jest stosunkowo niskie (oko o 6% wobec oko o 19% w ca ym kraju w trakcie przeprowadzania bada', prze om roku 2004 i 2005).
Mimo to jedynie w trzech wywiadach z m#&czyznami pojawia si# opinia, &e pracy jest w Warszawie wystarczaj%co
du&o dla ka&dego. Jednak nawet ci respondenci przyznaj%, &e rynek pracy jest bardzo wymagaj%cy i w ka&dym
momencie mo&na si# spodziewa! utraty zatrudnienia.
Niepewno"! rynku pracy:
„Stabilizacja Þnansowa, z tym, &e nie u nas, nie w Polsce,
nie w tym kraju. Dlatego, &e stabilizacja Þnansowa dzi"
jest, jutro jej mo&e nie by!. Tak &e nie ma czego" takiego. Bankrutuj% bardzo du&e przedsi#biorstwa” (K, 29,
m#&atka, 1 dziecko).

Co szczególnie istotne, rynek pracy jest w opinii respondentów szczególnie trudny dla kobiet. Polskie prawo chroni kobiety w pracy, szczególnie w sytuacji gdy
podejmuj% one decyzj# o macierzy'stwie. Po trzecim
miesi%cu ci%&y kobieta nie mo&e zosta! zwolniona, a pracodawca musi zapewni! jej mo&liwo"! powrotu do pracy
po urlopie macierzy'skim oraz ewentualnie wychowawczym (szczegó owe regulacje patrz: Matysiak i Wrona,
2010). A jednak spo"ród siedmiu m odych matek w badanej próbie a& pi#! do"wiadczy o jakiej" formy dyskryminacji ze wzgl#du na urodzenie dziecka. Kobiety spotyka y si# z nieprzyjemno"ciami ze strony pracodawcy,
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mia y problemy z powrotem do pracy, a tak&e ze znalezieniem nowej pracy: nie by y postrzegane jako atrakcyjni pracownicy, poniewa& mia y ma e dziecko. Równie&
bezdzietne kobiety w próbie obawia y si# tego rodzaju
problemów. Z jednej strony w niektórych przypadkach
opisanych przez respondentki pracodawcy ewidentnie
dopuszczali si# z amania przepisów. Z drugiej strony na
uwag# zas uguje fakt, &e kobiety cz#sto zupe nie nie by y
"wiadome przys uguj%cych im praw.
Sytuacja kobiet na rynku pracy – (nie)chronione matki:
„Nie powiedzia am [w pracy], &e jestem w ci%&y, bo
wszyscy doko a mnie stresowali, &e jak powiem to mnie
zwolni%. A nie wiedzia am o tym, &e jak kobieta jest
w trzecim miesi%cu, to nie mog%. No i tak po chamsku
post%pi am. Posz am sobie na zwolnienie i wiem, &e teraz jak wróc# po tych trzech latach to nie zostan# przyj#ta, nie przed u&% mi tej umowy dalej” (K, 27, m#&atka,
1 dziecko).
„No i zasz am w ci%&# i urodzi am dziecko i zaraz potem
zacz# am szuka! pracy (…) pó roku mia mój ch opczyk, to ju& mi by o ci#&ko wtedy, ju& wtedy zaczyna o
si# mówi! g o"no o bezrobociu. *e du&e bezrobocie, a ja
z ma ym dzieckiem” (K, 30, w kohabitacji, 1 dziecko).

Podkre"lenia wymaga równie& fakt, &e zdaniem respondentek pewnego rodzaju ochron# na rynku pracy zapewnia kobiecie odpowiednie do"wiadczenie zawodowe.
Je&eli jej pozycja na rynku pracy b#dzie mocna, je&eli
b#dzie w swojej Þrmie sprawdzonym pracownikiem –
w mniejszym stopniu nara&a si# na dyskryminacj# po urodzeniu dziecka. Innymi s owy, kobieta powinna popracowa! przez kilka lat, zanim zdecyduje si# zosta! matk%.
Do"wiadczenie zawodowe – ochrona przed problemami
w pracy:
„Cz owiek si# waha, czy na przyk ad i"! szuka! tej pracy i odej"! st%d. No, ale jak zajd# w ci%&#, to zaraz wiadomo, &e zwolni%. Wiadomo, jak to jest. A tutaj ma si#
jakie" zabezpieczenie, &e si# pracuje ju& tyle lat, to tak
od razu nie zwolni%” (K, 26, m#&atka, bezdzietna).

Podsumowuj%c, w odczuciu osób badanych aspekty Þnansowe i praca, jako sta e $ród o dochodów, s% podstawowymi czynnikami, odpowiedzialnymi za odk adanie
decyzji o posiadaniu potomstwa. Z wywiadów jasno wynika, &e w przypadku respondentów w a"nie te czynniki
uniemo&liwiaj% im realizacj# ich zamierze' prokreacyjnych.
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Niemo&no"! realizacji intencji – czynniki Þnansowe:
„Finanse to jest problem, na dziecko trzeba mie! od o&one chocia& par# z otych. Jak D. [&ona] nie pracuje
i wychowuje dziecko, wtedy ja powinienem mie! prac#,
a teraz nie ma takiej mo&liwo"ci i to nas powstrzymuje,
ta kwestia przede wszystkim: Þnanse” (M, 30, &onaty,
bezdzietny).

Aby w pe ni zrozumie! rol# Þnansów w procesie podejmowania decyzji o zostaniu rodzicem, nale&y przyjrze!
si# jeszcze dwóm kwestiom: jakie nak ady materialne s%
potrzebne, aby zdecydowa! si# na dziecko, oraz co dzieje
si# w sytuacji, gdy potrzeby Þnansowe m odych ludzi nie
s% zaspokojone.
Je&eli chodzi o pierwsz% kwesti#, badani rzadko precyzyjnie okre"laj%, ile pieni#dzy potrzeba, aby zdecydowa!
si# na dziecko. Na podstawie analizowanego materia u
mo&na jedynie powiedzie!, &e istniej% bardzo du&e ró&nice pomi#dzy respondentami w tym zakresie: dla jednej
z respondentek pensja w wysoko"ci dwóch tysi#cy z otych jest wystarczaj%ca, aby dobrze &y!, inna kobieta planuje wyda! 20 tysi#cy z otych na sam poród (w prywatnym szpitalu). Tym, co %czy wszystkich respondentów,
jest silne przekonanie, &e pieni%dze s% niezb#dne, aby zapewni! dziecku „godziwe &ycie”. Wszyscy podkre"laj%,
&e „to jest bardzo drogi wydatek: dzieci%tko, tym bardziej
teraz”. To „teraz” odnosi si# do okresu gospodarki wolnorynkowej.
W ka&dym wywiadzie respondenci byli proszeni o porównanie okresu swojego dzieci'stwa i sytuacji obecnej,
kiedy sami s% lub niebawem b#d% rodzicami. Jedna z najwyra$niej postrzeganych ró&nic dotyczy dost#pno"ci ró&nego rodzaju produktów i us ug. Respondenci podkre"laj%,
&e obecnie dost#pne s% ogromne ilo"ci rozmaitych artykuów dzieci#cych. Mo&na do woli wybiera! spo"ród bogatego asortymentu takich produktów, jak pieluszki, wózki,
produkty higieniczne, zupki i gotowe posi ki dla dzieci,
owoce, s odycze, ubranka czy zabawki. Respondenci pami#taj%, &e w czasach ich dzieci'stwa (czyli przed 1990
rokiem) pomara'cze by y uwa&ane za luksus, &e czekolada nie by a dost#pna w sklepie, a zabawki by y znacznie
mniej kolorowe i atrakcyjne ni& obecnie. Nawi%zuj% oni
równie& do tego, &e inaczej wygl%da a w tamtych czasach
kwestia wychowania i edukacji. Obecnie ju& od najm odszych lat dzieci mog% korzysta! z rozmaitych kursów j#zyków obcych, obs ugi komputera czy zaj#! sportowych.
Powy&sze w%tki s% omawiane w 30 wywiadach.

Dost#pno"! produktów i us ug dla dzieci:
„Po pierwsze jest teraz strasznie du&o fajnych zabawek, które bym chcia a mie!. Za moich czasów takich
zabawek nie by o, a jak by y, to by y strasznie drogie”
(K, 20, w zwi%zku, bezdzietna).
„Na pewno b#dzie atwiej. ,atwiej wszystko zrobi!, atwiej wychowa!, w sensie opiekowa! si#: pampersy, od
samych podstaw, pampersy, zasypki. Kiedy" pieluchy,
pranie codziennie, suszenie, krochmalenie, prasowanie.
Teraz pampers zwija si# do "mietnika” (K, 29, m#&atka,
bezdzietna).
„Dzieci maj% teraz du&o wi#cej fajniejszych atrakcji,
du&o wi#cej rozrywki. Du&o wi#ksze mo&liwo"ci my"l#,
&e do rozwoju” (M, 20, w zwi%zku, bezdzietny).

W analizowanych narracjach wyra$nie wida!, &e respondenci chc%, aby ich dzieci mog y korzysta! z tych
wszystkich atrakcji. Chc% zapewni! im ciekawe dzieci'stwo, stworzy! jak najlepsze mo&liwo"ci rozwoju
i kszta cenia si#. Cz#sto podkre"laj%, &e chc% tego zw aszcza dlatego, &e sami nie otrzymali tego od rodziców, wychowuj%cych ich w biedniejszych czasach socjalizmu.
Równocze"nie jednak respondenci s% "wiadomi, jak
wielkie koszty s% zwi%zane z wychowywaniem dziecka
w obecnych czasach. Co wi#cej, z wywiadów wynika,
&e m odzi ludzie nie tylko „chc%” zapewni! dzieciom
atrakcyjne warunki rozwoju, ale te& „czuj%, &e musz%” to
zrobi!. Zwi%zane jest to z rosn%cymi nierówno"ciami spoecznymi, dostrzeganymi przez badanych. Respondenci
podkre"laj%, &e obecnie przed m odymi rodzicami s% stawiane du&o wy&sze wymagania ni& kiedy". Brak odpowiednich "rodków Þnansowych mo&e nie tylko sprawi!,
&e ich dziecko b#dzie czu o si# gorsze od rówie"ników
z powodu gorszych ubra' czy zabawek, ale równie&, &e
b#dzie mia o trudniejszy start w doros o"!, z powodu braku odpowiedniego wykszta cenia czy s abej znajomo"ci
j#zyków obcych.
Efekty uboczne transformacji – rosn%ce oczekiwania
i nierówno"ci spo eczne:
„Wi#kszo"! dzieci po prostu nie ma wielu rzeczy.
Podstawowych rzeczy i to jest najgorsze, bo tak jak nas
mama wychowywa a, mnie, czy babcia, no to mia a pieni%dze i kupowa a to, co mia a w sklepie i ja wiedziaam, &e czego" wi#cej nie b#d# mia a, bo nie ma tego po
prostu i nie by o tego niedosytu. A teraz jest tak: mamo,
bo on ma… mamo, bo komputer. Moje dziecko nie ma
komputera i jest nieszcz#"liwe, bo wszyscy naoko o
maj% komputer” (K, 29, m#&atka, 1 dziecko).

KIEDY MIE) DZIECKO? JAKO(CIOWE BADANIE PROCESU ODRACZANIA DECYZJI…

„B#d# sobie wyobra&a a, &e dzieciom musz# da! wi#cej
ni& ja sama dostawa am, nawet te kursy j#zykowe, kursy
je&d&enia na tym, kursy gry na tamtym itd. Dodatkowo
dzieci b#d% chcia y coraz wi#cej zabawek i my"l#, &e
generalnie z jednej strony ja b#d# mia a wi#ksze potrzeby, &eby da! im, a z drugiej strony one b#d% wymaga!
ode mnie wi#cej i nie wiem, czy mnie b#dzie na to sta!”
(K, 28, w zwi%zku, bezdzietna).

Ostatni cytat stanowi bardzo trafne podsumowanie
omawianego w%tku: z jednej strony respondenci odczuwaj% ogromn% presj#, &eby zapewni! swoim dzieciom
jak najlepsze warunki rozwoju, z drugiej – postrzegaj%
to wyzwanie jako wyj%tkowo trudne ze wzgl#du na nieprzychylny zw aszcza kobietom i ogólnie niestabilny rynek pracy. Bior%c to pod uwag#, nie jest zaskakuj%ce, &e
zwi%zane z prac% i Þnansami aspekty kontroli nad zachowaniem dominowa y w analizowanych wywiadach i &e
to w a"nie one s% postrzegane przez osoby badane jako
g ówne przyczyny opó$niania rodzicielstwa.
Na szczególn% uwag# zas uguje fakt, &e chocia& respondenci uwa&aj%, i& brak odpowiedniego zaplecza Þnansowego mo&e by! argumentem, aby opó$ni! posiadanie dzieci, nie mo&e to prowadzi! do bezdzietno"ci. Do
g osu dochodzi tutaj zegar biologiczny kobiety.
W%tek wieku i jego zwi%zku z rodzicielstwem pojawi
si# w 30 wywiadach. Wyczerpuj%ce analizy dotycz%ce
tego, jak wiek by postrzegany przez respondentów, mo&na znale$! w publikacji Mynarskiej (2010). Najwa&niejsz%
dla respondentów kwesti% by o to, &e w ich odczuciu zbyt
d ugie odk adanie decyzji o macierzy'stwie mo&e sko'czy! si# utrat% absolutnie kluczowego elementu kontroli nad zachowaniem: biologicznej mo&liwo"ci zaj"cia
w ci%&# i urodzenia zdrowego dziecka. Ta presja sprawia,
&e w odczuciu badanych czynniki zwi%zane z prac% i Þnansami s% w pewnym momencie ich &ycia odsuwane
na drugi plan. Kiedy kobieta zbli&a si# do wieku, który
postrzega jako ostatni moment do zaj"cia w ci%&# (w badanej próbie by to wiek oko o 30 lat), elementy kontroli
„zwi%zanej z sytuacj%” ulegaj% przewarto"ciowaniu, ich
subiektywna ocena ulega zmianie.
Czynniki Þnansowe i wiek:
„Decyzja o dziecku wymaga sporych nak adów pieni#&nych i no na razie ja to wszystko odk adam, &e jeszcze
nie, jeszcze nie, jakie" tam daty padaj%, &e za rok, bo
wiekowo te& zaczynam dobija! jakiej" tam okr%g ej
daty, tak &e te& trzeba si# z tym liczy!. Jako" sobie zawsze tak marzy am, &e te dwa, trzy lata po "lubie to b#–
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dzie jeszcze bez dzieci, a tutaj ju& tak nie mo&na, bo za
dwa, trzy lata bez dzieci to ju& trzydziestka b#dzie. No
i te& kwestia funduszy. No, ale jak ju& dojd# do takiego
wieku, tak przed trzydziestk%, to bez wzgl#du na Þnanse b#dziemy si# decydowa!. To przestanie by! problemem” (K, 27, m#&atka, bezdzietna).

Wydaje si#, &e respondenci nie dopuszczaj% do "wiadomo"ci, i& ograniczenia Þnansowe mog yby uniemo&liwi!
im posiadanie potomstwa. Aspekty ekonomiczne s% postrzegane jako czynniki uzasadniaj%ce odk adanie decyzji
o dziecku, ale nie jako powód, by ca kowicie zrezygnowa! z rodzicielstwa. Poni&szy cytat stanowi najlepsze
podsumowanie tego, jak respondenci widz% rol# aspektów materialnych w procesie podejmowania decyzji o rodzicielstwie.
Aspekty Þnansowe – opó$nianie a bezdzietno"!:
„S% to argumenty dora$ne. Te& z tego powodu jakby
nam si# to wszystko przeci%gn# o. Ale to nie mo&e by!
powód jakiej" takiej decyzji ostatecznej. Bo to – tak jak
mówi moja mama – jak dwie osoby maj% co zje"!, to
i ta trzecia te& si# naje. Tak &e to nie jest tak, &e… to
nie wiem, jakie trzeba mie! warunki, &eby autentycznie
nie mo&na by o mie! dziecka. Zreszt% no czyta si#, niektórzy ludzie naprawd# maj% ci#&k% sytuacj# i te dzieci
jako" tam si# wychowuj%. Tak &e my"l#, &e to nie jest
kwestia Þnansowa (…). To dobre jest po to, &eby przeci%gn%!, od o&y!, ale nie &eby deÞnitywnie powiedzie!,
&e nie” (K, 25, w zwi%zku, bezdzietna).

Podsumowanie i dyskusja
Celem niniejszego opracowania by o przedstawienie
elementów kontroli nad zachowaniem, które – w odczuciu m odych ludzi – mog% przyczyni! si# do opó$niania
rodzicielstwa. Przedstawione zosta y wszystkie elementy kontroli, czyli warunki konieczne do podj#cia decyzji
o posiadaniu dziecka wymienione przez respondentów:
m ode kobiety i m#&czyzn mieszkaj%cych w Warszawie.
Warunki te zosta y podzielone na dwie kategorie: „zwi%zane z aktorami (osobami bior%cymi udzia w procesie
podejmowania decyzji)” i „zwi%zane z sytuacj%”.
Po"ród czynników „zwi%zanych z aktorami” respondenci mówili g ównie o dojrza o"ci emocjonalnej i o odpowiednim etapie rozwoju zwi%zku (ma &e'stwo). Je&eli
chodzi o czynniki „zwi%zane z sytuacj%”, respondenci wymieniali uko'czenie edukacji, zdobycie pracy i mieszkania, przy czym praca stanowi wspólny mianownik i centralny aspekt analizowanych wypowiedzi. Przedstawione

238

MONIKA MYNARSKA

zosta y równie& g ówne powody, dla których praca jest
postrzegana przez badanych jako najwa&niejszy element
kontroli nad zachowaniem: z jednej strony m odzi ludzie
odczuwaj% ogromn% presj#, aby inwestowa! w swoje
(przysz e) dzieci, do czego niezb#dny jest sta y dochód;
z drugiej strony rynek pracy jest postrzegany jako bardzo niestabilny, wymagaj%cy i trudny – szczególnie dla
kobiet. W ko'cu pokazano, jak wiek kobiety i jej obawy
zwi%zane z biologicznymi granicami jej p odno"ci, wp ywaj% na zmian# subiektywnego postrzegania kontroli
„zwi%zanej z sytuacj%”.
Wa&nym wnioskiem p yn%cym z badania jest to, &e dla
respondentów aspekty zwi%zane z prac% zawodow% i ch#!
uzyskania stabilizacji na rynku pracy przed podj#ciem
decyzji o zostaniu rodzicem s% g ównymi, absolutnie
kluczowymi czynnikami odpowiedzialnymi za opó$nianie rodzicielstwa. Badacze s% zgodni co do tego, &e
aspekty te s% wa&ne dla decyzji prokreacyjnych Polaków
(np. Kotowska i in., 2008; Kurkiewicz i Fr%tczak, 2006;
Matysiak, 2009; Rajkiewicz, 2004). Niniejsze badanie
pozwoli o na pokazanie znaczenia tych czynników z subiektywnej perspektywy m odych ludzi.
Uzyskane wyniki umo&liwi y równie& lepszy wgl%d
w proces podejmowania decyzji o posiadaniu dzieci.
Przede wszystkim wydaje si#, &e brak kontroli „zwi%zanej z sytuacj%” przyczynia si# do opó$niania rodzicielstwa w zupe nie inny sposób ni& brak kontroli „zwi%zanej
z osobami”. Brak odpowiedniej dojrza o"ci psychicznej
przeciwdzia a formowaniu si# intencji prokreacyjnych,
podczas gdy brak pracy, mieszkania czy niewystarczaj%ce "rodki Þnansowe utrudniaj% realizacj# tych intencji.
Innymi s owy, z wywiadów wynika, &e bez osi%gni#cia
pewnego etapu rozwoju osobistego my"l o potomstwie
praktycznie si# nie pojawia. Niewystarczaj%ce zasoby materialne s% za" – w odczuciu respondentów – wystarczaj%cym argumentem, aby rodzicielstwo odk ada! w czasie,
ale nie by z niego zrezygnowa!. Wyniki te sugeruj%, &e
za opó$nianiem rodzicielstwa i bezdzietno"ci% mog% sta!
zupe nie inne przyczyny i mechanizmy. Z jednej strony
bezdzietno"! mo&e by! oczywi"cie efektem ubocznym
zbyt d ugiego odk adania decyzji o posiadaniu dziecka –
prezentowane tutaj wyniki sugeruj% jednak, &e przyczyn,
dla których ludzie pozostaj% bezdzietni, nale&y szuka!
w"ród aspektów kontroli nad zachowaniem „zwi%zanej
z aktorami”. By! mo&e jest to kwestia trudno"ci ze stworzeniem stabilnego zwi%zku lub posiadania priorytetów
&yciowych innych ni& dzieci i rodzina. Zbyt ma o wiadomo na temat procesu kszta towania si# pragnie' i intencji
rodzicielskich w toku indywidualnego rozwoju. Nie wiemy, co mo&e prowadzi! do ca kowitego braku motywacji
i intencji do posiadania dzieci.

W powy&szych rozwa&aniach na szczególn% uwag# zas uguje rola wieku, ujawniona w toku analiz. Wiek kobiety jawi si# jako moderator wp ywaj%cy na postrzeganie
i subiektywn% ocen# pozosta ych czynników, istotnych
z punktu widzenia posiadania potomstwa. Do podobnych
wniosków dosz a Potan-oková (2009), analizuj%c dane
jako"ciowe dla S owacji. Wydaje si#, &e presja zwi%zana
z zegarem biologicznym kobiety mo&e znacz%co obni&y!
wag# przypisywan% aspektom ekonomicznym, co stanowi swoiste zabezpieczenie przed zbyt d ugim odk adaniem rodzicielstwa.
Naturalnie przedstawione w niniejszym artykule rezultaty bada' jako"ciowych, przeprowadzonych na próbie celowej, nie pozwalaj% stwierdzi!, czy rola zatrudnienia jest
kluczowa dla decyzji o odk adaniu rodzicielstwa w ca ej
populacji Polski – chocia& nale&y zauwa&y!, &e istniej%
wyniki danych ankietowych, które wag# tego czynnika
potwierdzaj% (Matysiak, 2009). Prezentowane tutaj analizy daj% jednak unikatowy wgl%d w proces podejmowania decyzji o tym, kiedy mie! dziecko, a w szczególno"ci
w proces odk adania tej decyzji w czasie. Nie by oby to
mo&liwe przy wykorzystaniu wy %cznie reprezentatywnych bada' ilo"ciowych.
LITERATURA CYTOWANA
Adamski, F. (2002). Rodzina. Wymiar spo eczno-kulturowy.
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello'skiego.
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational
Behavior and Human Decision Processes, 50 (2), 179–211.
Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self-efÞcacy,
locus of control, and the theory of planned behavior. Journal
of Applied Social Psychology, 32 (4), 665–683.
Ajzen, I., Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and
predicting social behavior. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
Bandura, A. (1982). Self-efÞcacy mechanism in human agency.
American Psychologist, 37 (2), 122–147.
Bernardi, L., Hutter, I. (2007). The anthropological demography
of Europe. Demographic Research, 17 (18), 541–566.
Billari, F. C. (2005). The transition to parenthood in European
societies. Referat zaprezentowany na European Population
Conference 2005, „Demographic Challenges for Social Cohesion” w Strasburgu.
Bryman, A. (1988). Quantity and quality in social research.
London, Boston: Unwin Hyman.
Coleman, J. S. (1990). Foundations of social theory. Cambridge,
MA: Belknap Press of Harvard University Press.
Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. (2003). Introduction: The discipline
and practice of qualitative research. W: N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (red.), Handbook of qualitative research (wyd. 2, s. 1–45).
Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
European Demographic Data Sheet (2006). Dane udost#pnione
przez Vienna Institute of Demography, International Institute

KIEDY MIE) DZIECKO? JAKO(CIOWE BADANIE PROCESU ODRACZANIA DECYZJI…

of Applied System Analysis & Population Reference Bureau,
dost#pne na stronie www.populationeurope.org. (dost#p: grudzie' 2010).
European Demographic Data Sheet (2010). Dane udost#pnione
przez Vienna Institute of Demography & International Institute of Applied System Analysis, dost#pne na stronie www.
populationeurope.org. (dost#p: grudzie' 2010).
Eurostat. Population and social conditions. Baza danych dost#pna na http://ec.europa.eu. (dost#p: grudzie' 2010).
Fr%tczak, E., Mynarska, M. (2009). Badania jako"ciowe na
u&ytek demograÞi. Studia DemograÞczne, 2 (152), 3–22.
Frejka, T. (2008). Determinants of family formation and
childbearing during the societal transition in Central and
Eastern Europe. Demographic Research, 19 (7), 139–170.
Glaser, B. G., Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded
theory: Strategies for qualitative research. Chicago: Aldine
Pub. Co.
Hägestad, G. O., Call, V. R. A. (2007). Pathways to childlessness.
Journal of Family Issues, 28 (10), 1338–1361.
Hantrais, L. (2005). Combining methods: A key to understanding
complexity in European societies? European Societies, 7 (3),
399–421.
Holzer-*ela&ewska, D., Tymicki, K. (2009). Cohort and period
fertility of Polish women, 1945–2008. Studia DemograÞczne,
1 (155), 48–69.
Kohler, H. P., Billari, F. C., Ortega, J. A. (2002). The emergence
of lowest-low fertility in Europe during the 1990s. Population
and Development Review, 28 (4), 641–680.
Konecki, K. (2000). Studia z metodologii bada! jako"ciowych.
Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN.
Kotowska, I., Józwiak, J., Matysiak, A., Baranowska, A. (2008).
Poland: Fertility decline as a response to profound societal
and labour market changes? Demographic Research, 19 (22),
795–854.
Kowalska, I. (1999). Zmiany procesu tworzenia i rozpadu ma &e'stw w Polsce. W: I. Kotowska (red.), Przemiany demograÞczne w Polsce w latach 90. w "wietle koncepcji drugiego
przej"cia demograÞcznego (s. 99–124). Warszawa: Szko a
G ówna Handlowa.
Krejtz, K., Krejtz, I. (2005). Metoda analizy tre"ci – teoria
i praktyka badawcza. W: K. Stemplewska-*akowicz, K.
Krejtz (red.), Wywiad psychologiczny 1. Wywiad jako
post$powanie badawcze (s. 129–149). Warszawa: Pracownia
Testów Psychologicznych PTP.
Kurkiewicz, J., Fr%tczak, E. (2006). Urodzenia i p odno"!.
Zeszyty Sekcji Analiz DemograÞcznych, Komitet Nauk
DemograÞcznych PAN, 13, 6–40.
Lesthaeghe, R. (2002). Postponement and recuperation: Recent
fertility trends and forecast in six Western European countries.
Interuniversity Papers in Demography, IPD-WP 2001-1.
Lesthaeghe, R., Surkyn, J. (2002). New forms of household
formation in Central and Eastern Europe: Are they related
to newly emerging value orientations? Economic Survey of
Europe, 1, 197–215.

239

Majkowski, W. (2003). Zagro&enia wspó czesnej rodziny
polskiej. W: W. Majkowski (red.), Rodzina polska u progu
trzeciego tysi#clecia (s. 11–30). Warszawa: Wydawnictwo
Uniwersytetu Kardyna a Stefana Wyszy'skiego.
Matysiak, A. (2009). Employment Þrst, then childbearing: Women’s strategy in post-socialist Poland. Population Studies,
63 (3), 253–276.
Matysiak, A., Wrona, G. (2010). Regulacje prawne tworzenia,
rozwoju i rozpadu rodzin w Polsce. Zeszyty Naukowe ISiD,
Szko a G ówna Handlowa, 8.
Matysiak, A., Vignoli, D. (2009). Finding the „right moment”
for the Þrst baby to come: A comparison between Italy and
Poland. MPDIR Working Paper, WP 2009–011.
Maxwell, J. A. (1996). Qualitative research design: An interactive approach. Thousand Oaks, CA.: Sage Publications.
Mynarska, M. (2009). Individual fertility choices in Poland.
Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardyna a Stefana
Wyszy'skiego.
Mynarska, M. (2010). Deadline for parenthood: Fertility postponement and age norms in Poland. European Journal of Population, 26 (3), 351–373.
Mynarska, M., Bernardi, L. (2007). Meanings and attitudes
attached to cohabitation in Poland. Qualitative analyses of the
slow diffusion of cohabitation among the young generation.
Demographic Research, 16 (17), 519–554.
Mynarska, M., Matysiak, A. (2010). Diffusion of cohabitation in
Poland. Zeszyty Naukowe ISiD, Szko a G ówna Handlowa, 3.
Philipov, D. (2003). Fertility in times of discontinuous societal
change. W: I. Kotowska, J. Jó$wiak (red.), Population of
Central and Eastern Europe. Challenges and opportunities
(s. 665–689). Warszawa: Zak ad Publikacji Statystycznych.
Potan-oková, M. (2009). Postponement of childbearing in
Slovakia: The role of age norms on entry into motherhood.
Romanian Journal of Population Studies, 1, 131–155.
Rajkiewicz, A. (2004). Ma &e'stwo, rodzina i gospodarstwo
domowe w zwierciadle statystyki polskiej. W: P. B #dowski
(red.), Mi$dzy transformacj# a integracj#. Polityka spo eczna
wobec problemów wspó czesno"ci (s. 51–60). Warszawa:
Szko a G ówna Handlowa.
Randall, S., Koppenhaver, T. (2004). Qualitative data in demography: The sound of silence and other problems. Demographic Research, 11 (3), 57–94.
Rogers, E. M. (1995). Diffusion of innovations. New York: Free
Press.
Sobotka, T. (2004). Postponement of childbearing and low
fertility in Europe. Amsterdam: Dutch University Press.
Sobotka, T. (2008). The diverse faces of the Second Demographic Transition in Europe. Demographic Research, 19 (8),
171–224.
Strauss, A. L., Corbin, J. M. (1998). Basics of qualitative
research: Techniques and procedures for developing grounded
theory. Thousand Oaks: Sage Publications.
Strzelecki, Z. (2004). Zmiany modelu rodziny w Polsce i jego
demograÞczne uwarunkowania. W: P. B #dowski (red.),
Mi$dzy transformacj# a integracj#. Polityka spo eczna wobec

240

MONIKA MYNARSKA

problemów wspó czesno"ci (s. 39–50). Warszawa: Szko a
G ówna Handlowa.
van de Kaa, D. (1987). Europe’s Second Demographic Transition. Population Bulletin, 42 (1), 1–59.

Witzel, A. (2000). The problem-centered interview. Forum
Qualitative Sozialforschung [Forum: Qualitative Social Research], 1 (1), art. 22.

When to have a child?
A qualitative study of postponement of childbearing
Monika Mynarska
Institute of Psychology, Cardinal Stefan Wyszy!ski University in Warsaw

Abstract
The main goal of the article is to extend our knowledge on the postponement of childbearing in Poland after
1990. In sociological, demographic or economic literature there are listed numerous factors which could
be responsible for this process. Nonetheless, we still lack understanding of what is the meaning of the various factors for young people and how they inßuence their decision-making on timing of childbearing. An
attempt was made to Þll this gap by qualitative analyses of 48 in-depth interviews, conducted in Warsaw,
in 2004–2005. The results show that it is mainly the material aspects, closely linked to employment, that
are responsible for postponement of childbearing. Nevertheless, in the respondents’ opinion, these factors
are not likely to lead to ultimate childlessness. Woman’s age sets a limit to the postponement and acts as an
important moderator. It modiÞes evaluations of other factors important for childbearing.
Key words: reproductive decision-making, postponement of childbearing, qualitative study, theory of planned behaviour
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