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Wstęp

W pewnym stopniu wynika to z braku 
jednoznacznej definicji rodziny wielo-
dzietnej – definicja ta ma często 
charakter umowny, nieformalny. Kluczowe 
znaczenie wydają się jednak mieć 
problemy z uchwyceniem specyfiki tych 
rodzin: dopiero jednoznaczna identy-
fikacja tej specyfiki mogłaby uczynić 
grupę rodzin wielodzietnych atrakcyjnym 
obiektem badań. O ile bowiem rodzice 
w rodzinach wielodzietnych stosunkowo 
łatwo mogą wskazać elementy odróż-
niające je od innych rodzin, trudno jednak 
jednoznacznie ocenić, na ile te specy-
ficzne cechy determinują sposób funk-
cjonowania rodzin wielodzietnych oraz 
ich znaczenia dla społeczeństwa. A bez 
tego trudno oczekiwać, że rodziny wielo-
dzietne staną się autonomicznym i atrak-
cyjnym przedmiotem analiz. Dlatego 
identyfikacja specyfiki rodzin wielodziet-
nych stanowi warunek konieczny dla 
uczynienia tej grupy obiektem systema-
tycznych badań. Istotnym krokiem w tym 
kierunku było przygotowanie w 2019 roku 
przez niemiecki Federalny Instytut Badań 
Demograficznych dwóch raportów: 
„,Troje i więcej dzieci – rodziny z centrum 

Pojęcie rodziny wielodzietnej nie jest 
jednoznacznie określone ani w literaturze 
naukowej, ani na gruncie prawa. Niemniej 
jednak pojęciem tym nieustannie się 
posługujemy – w warunkach malejącej 
dzietności coraz częściej oznacza ono 
rodziny, w których wychowuje się troje lub 
więcej dzieci. Taki sposób definiowania ma 
bardzo konkretne odniesienie do demo-
grafii – dla zagwarantowania zastępowal-
ności pokoleń, wymagającej współczynnika 
dzietności ogólnej na poziomie przekra-
czającym wartość 2, konieczne są bowiem 
rodziny z trojgiem lub większą liczbą dzieci. 
Jednocześnie liczba takich rodzin w popu-
lacji musi być odpowiednio duża.

Tymczasem ich odsetek znacząco spadł 
w ostatnich dziesięcioleciach zarówno 
w Polsce, jak i w innych krajach rozwinię-
tych, a najpopularniejszy model rodziny 
nieustannie przesuwa się w kierunku rodziny 
z dwojgiem dzieci a nawet jednym dzieckiem.

Pomimo bardzo istotnych konsekwencji 
spadku liczby rodzin wielodzietnych, 
badań dotyczących tego typu rodzin 
jest w dalszym ciągu bardzo niewiele. 

społeczeństwa” oraz „,Rodziny wielo-
dzietne w Niemczech”. Te bardzo intere-
sujące i kompleksowe dokumenty skon-
centrowane są jednak przede wszystkim 
na opisie bieżącej sytuacji. Niezależnie 
od tego, zrodziły on wiele pytań, doty-
czących przyczyn obserwowanych 
zjawisk oraz zakresu, w jakim zjawiska 
i procesy występujące w Niemczech mają 
charakter szerszy – na ile charakteryzują 
one sytuację rodzin wielodzietnych także 
w Polsce. W ten sposób raporty te stały się 
inspiracją dla badań zaprezentowanych 
w niniejszym opracowaniu.

Podstawowym celem, jaki postawił przed 
sobą zespół autorów podczas prac na tym 
raportem była identyfikacja aktualnego 
stanu badań nad rodzinami wielodzietnymi, 
w szczególności w kontekście Polski. Prowa-
dzona analiza z założenia miała charakter 
interdyscyplinarny: aby jak najpełniej 
ukazać badaną problematykę, podjęta 
została próba opisu rodzin wielodzietnych 
z perspektywy różnych dyscyplin nauko-
wych – socjologii, psychologii, demografii 
oraz ekonomii. Uzyskane wyniki potwier-
dziły słuszność takiego podejścia. Każda 
z wymienionych dyscyplin w inny sposób 
postrzega problematykę wielodzietności. 
I dopiero wieloaspektowa analiza pozwala 
na stworzenie względnie kompleksowego 
obrazu badanego zjawiska.

Zaprezentowane wyniki nie wyczerpują 
oczywiście rozważanego tematu – należy 

je raczej traktować jako zachętę do dalszych 
badań. Szczególnie istotnym wyzwaniem 
w tym obszarze wydaje się organizacja 
szerokich badań empirycznych dotyczą-
cych wielodzietności w Polsce.

Gdy przeprowadzenie tego typu badań 
stanie się możliwe, zaprezentowany prze-
gląd opisanych w literaturze wyników oraz 
zidentyfikowanych luk badawczych, pozwoli 
na odpowiednie ich zaplanowanie i orga-
nizację.

Uzyskanie wyników zaprezentowa-
nych w niniejszym raporcie nie byłoby 
możliwe bez organizacyjnego wsparcia 
udzielonego przez Związek Dużych Rodzin 
„,Trzy Plus”, największą organizację rodzinną 
w Polsce. Spośród wielu zaangażowa-
nych osób, szczególne podziękowania 
chciałbym złożyć na ręce Aleksandry 
Januszewicz, która podjęła się koordy-
nowania prac zespołu. Bez Jej entu-
zjazmu i stałego wsparcia raport ten 
na pewno by nie powstał. Słowa wdzięcz-
ności kieruję także do Karola Grabca, dzięki 
któremu możliwe było pozyskanie środków 
na tłumaczenie wspomnianych wcześniej 
raportów niemieckich a także finansowanie 
prac edytorskich oraz wydania tego 
raportu.

W imieniu zespołu autorów,

Marek Kośny 
Wrocław, 28 lipca 2021 roku

Rodziny wielodzietne – aktualny 
stan badań i najważniejsze wyzwania
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w 2016 roku powstał Raport „,Wielodzietni 
w Polsce 2016”. Członkowie i pracownicy 
Związku Dużych Rodzin „,Trzy Plus” prowadzą 
aktywną działalność doradczą w ramach 
konsultacji społecznych, działań samorzą-
dowych, międzyresortowych oraz komisji 
sejmowych i senackich. W ramach tej dzia-
łalności odczuwalny jest brak rzetelnych 
i aktualnych badań naukowych opisują-
cych zjawisko wielodzietności w Polsce, 
które mogłyby we wnoszący wpływ na 
realne rozwiązania wpływające na jakość 
życia tej grupy społecznej. 

W ramach swojej działalności Związek 
Dużych Rodzin „,Trzy Plus” angażuje się 
również w działalność i współpracę z orga-
nizacjami międzynarodowymi. Związek 
Dużych Rodzin „,Trzy Plus” jest członkiem 
Europejskiej Konfederacji ELFAC zrzesza-
jącej organizacje rodzin wielodzietnych 
w Europie. Działalność ta owocuje wspól-
nymi inicjatywami na poziomie euro-
pejskim, ale także wymianą informacji 
i doświadczeń.  W ramach tej współpracy 
mieliśmy okazję zapoznać się z tworzonymi 
w 2019 roku dwoma ogólnokrajowym 
badaniami na temat wielodzietności 
w Niemczech. Badanie Federalnego Insty-
tutu Badań Demograficznych z Niemiec 
z roku 2019 „,Troje i więcej dzieci - rodziny 
z centrum społeczeństwa” oraz „,Rodziny 

Związek Dużych Rodzin „,Trzy Plus” powstał 
w 2007 roku jako oddolna inicjatywa 
społeczna. Ważną funkcją, którą pełnił od 
początku, oprócz integrowania, tworzenia 
lokalnych grup i środowisk rodzinnych, było 
wpływanie na rozwój polityki i kultury proro-
dzinnej w Polsce. Struktura wewnętrzna 
Związku opiera się na działaniach regio-
nalnych Kół i Oddziałów oraz działaniach 
centralnych, na które składa się praca 
zespołu specjalistów i aktywność zarządu. 
Dodatkowo w ramach Związku Rodzin „,Trzy 
Plus” w 2017 roku powstała ogólnopolska 
infolinia - Linia 3Plus, dedykowana rodzicom 
i dzieciom z rodzin wielodzietnych, która jest 
dostępna również dla osób niezrzeszonych 
w Związku Dużych Rodzin. Taki typ orga-
nizacji pozwala być w kontakcie z rodzi-
nami ze wszystkich zakątków Polski oraz 
umożliwia przetwarzanie tych informacji 
na poziomie centralnym. Związek Dużych 
Rodzin „,Trzy Plus” od lat pełni aktywną rolę 
w życiu społecznym w inicjowaniu i opinio-
waniu rozwiązań polityki samorządowej 
i rządowej we wszystkich dziedzinach, 
mających bezpośredni i pośredni wpływ 
na jakość życia rodzin w Polsce. Oprócz 
zbierania w sposób bezpośredni infor-
macji o potrzebach, wyzwaniach i realiach 
życia polskich rodzin, Związek podejmuje 
stałą współpracę z ośrodkami naukowymi. 
Między innymi dzięki tej części działalności, 

wielodzietne w Niemczech” stały się inspi-
racją do przyjrzenia się aktualnemu 
stanowi dostępnych badań nad zjawiskiem 
wielodzietności w Polsce. 

Tak powstała inicjatywa stworzenia zespołu 
naukowego, który inspirując się badaniami 
niemieckimi, uporządkowałby dostępną 
wiedzę naukową na temat wielodzietności 
w Polsce. Tak powstała monografia 
zawierająca perspektywę: socjologiczną, 
psychologiczną, politologiczno - demogra-
ficzną oraz ekonomiczną wielodzietności na 
podstawie dostępnych opracowań i badań 
naukowych. Do pracy w zespole zostali 
zaproszeni naukowcy z czterech ośrodków 
akademickich. 

Zespół pod opieką naukową:
• dr hab. prof. Marek Kośny - Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu
• dr hab. Mariola Bieńko - Katedra Studiów 
Rodziny i Patologii Społecznej, Instytut 
Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet 
Warszawski
• dr Łukasz Tanaś - wydział Psychologii, 
SWPS w Warszawie
• dr Małgorzata Pawlus - Uniwersytet 
Kardynała Wyszyńskiego, Instytut Nauk 
o Polityce i Administracji
• dr Anna Bebel - Katedra Ekonomii Ma-
tematycznej, Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu

Niniejszy raport powstał dzięki dofinanso-
waniu Narodowego Instytutu Wolności - 
Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego 
w ramach Programu Rozwoju Społeczeń-
stwa Obywatelskiego - Rozwój instytucjo-
nalny lokalnych organizacji strażniczych 
i mediów obywatelskich.

Aleksandra Januszewicz



Rodziny wielodzietne - aktualny stan badań i najważniejsze wyzwania. 
Perspektywa polska i niemiecka. 2021

8 - 9 Rodziny wielodzietne w badaniach socjologicznych

Rodziny wielodzietne 
w badaniach 
socjologicznych

umowne i zależy m.in. od celu analizy. Przy-
jąwszy ilościowe kryterium wielodzietności, 
badacz zaczyna traktować ją jak odrębny 
byt społeczny, mimo że samo kryterium jest 
arbitralne, a zjawiska obserwowane w rodzi-
nach wielodzietnych zyskują znaczenie tylko 
w  porównaniu z   pozostałymi rodzinami 
(Konarzewski, 2014). 

Problematyka rodzin wielodzietnych 
w badaniach polskich
W polskich badaniach nad rodzinami 
wielodzietnymi można wyróżnić kilka 
nurtów poszukiwań:
1. Badania diagnostyczno-opisowe – 
przedmiotem badań jest rodzina wielo-
dzietna w określonej populacji (jej natę-
żenie, częstotliwość występowania), 
przyczyny posiadania większej liczby dzieci 
przez osoby wywodzące się z określonych 
środowisk, aktywne zawodowo i niepracu-
jące, współczesne zagrożenia w realizacji 
funkcji, diagnozy dotyczące przeciętnego 
dochodu;
2. Badania środowiskowych uwarunkowań 
wielodzietności, a także wpływu wielodziet-
ności na sytuację demograficzną w Polsce 
oraz zmian w podejściu do kwestii wielo-
dzietności; 
3. Wpływ wielodzietności na społeczne 
funkcjonowanie jednostki.

Definicja wielodzietności
W przeszłości rodzina nie tylko wiejska, 
tradycyjna, ale często rodzina miejska, były 
rodzinami  cechującymi się wielodzietnością. 
Przed II wojną światową za rodzinę wielo-
dzietną w Polsce uważano rodzinę mającą 
sześcioro i więcej dzieci (Kalinowski, 2011). 
Obecnie z demograficznej perspektywy 
rodzina wielodzietna to rodzina z co najmniej 
czworgiem dzieci, zaś z perspektywy ekono-
micznej i socjologicznej – rodzina z co 
najmniej trojgiem dzieci. W socjologii, jak 
również w psychologii społecznej rodzinę 
wielodzietną analizuje się w aspekcie struk-
tury i poziomu relacji oraz więzi (niekoniecznie 
biologicznej) pomiędzy rodzicami i dziećmi. 
Pedagogika łącząca ujęcie socjologiczne 
i psychologiczne, ujmuje rodzinę wielodzietną 
jako system społeczno-wychowawczy, co 
pozwala na pokazanie wewnątrzrodzin-
nych mechanizmów jej funkcjonowania oraz 
relacji między rodziną a innymi grupami 
i instytucjami wychowawczymi  (Żeglicka, 
1998; Nowak, 2006; Kotlarska-Michalska, 
2002; Forma, 2010). Wielodzietność defi-
niuje się zwykle przez progową liczbę dzieci 
w rodzinie. Tak utworzone pojęcie jest przy-
datne w polityce społecznej, ale w bada-
niach socjologicznych może okazać się 
bezużyteczne. Kryterium liczby dzieci kwali-
fikujące rodzinę do określonego typu jest 

Badania w wymiarze zewnątrzrodzinnym 
W sondażach opinii publicznej wzrasta 
w Polsce liczba badanych preferujących 
trójkę potomstwa. Za modelem rodziny 
wielodzietnej stosunkowo częściej niż pozo-
stali opowiadają się mieszkańcy wsi, osoby 
gorzej wykształcone, uzyskujące najniższe 
dochody, częściej uczestniczące w prak-
tykach religijnych i deklarujące prawicowe 
poglądy polityczne (Centrum Badania 
Opinii Społecznej 1996, 2000, 2008, 2012, 
2013, 2019). Widoczne jest zróżnicowanie 
przestrzenne pod względem skali wystę-
powania rodzin wielodzietnych. Wielo-
dzietność stanowi cechę środowiskową  
(Graniewska i Balcerzak-Paradowska, 
1997), koncentruje się wyraźnie w woje-
wództwach relatywnie słabiej rozwiniętych 
gospodarczo, w których znaczna część 
ludności utrzymuje się przede wszystkim 
z pracy na roli (Bonisławska, 2010). Polskie 
rodziny wielodzietne mieszkają głównie 
na wsi lub w małych miastach (do 20 tys. 
mieszkańców), najmniej jest ich w dużych 
miastach powyżej 500 tys. mieszkańców 
(Balcerzak-Paradowska, 2004). Znaczna 
część polskich rodzin wielodzietnych 
to praktykujący katolicy, akceptujący 
normy moralne w zakresie kontroli urodzeń 
(Laskowski, 1982; CBOS 1996a; Bonisławska, 
2010). Zwłaszcza rodziny wielodzietne na wsi 
są silnie przywiązane do tradycji i realizują 
model większej dzietności (Balcerzak-Pa-
radowska, 1997). 

Wśród cech wymienianych jako typowe 
dla rodzin wielodzietnych w Polsce 
dostrzega się niski poziom wykształcenia 
rodziców, który łączy się zazwyczaj z niskim 

statusem społeczno-zawodowym, niskimi 
zarobkami, złymi warunkami mieszka-
niowymi  (Rutkowska, 2002;  Prokopo-
wicz, 2017). Niektóre badania dowodzą, 
że im niższy jest poziom wykształcenia 
rodziców (w szczególności matki), tym 
większa dzietność (Balcerzak-Para-
dowska, 1997). Inne analizy wskazują na to, 
że wśród przyczyn wielodzietności główne 
miejsce zajmuje chęć posiadania licz-
nego potomstwa przez kobiety, korelu-
jące często z ich wyższym wykształceniem. 
Decyzja o liczbie potomstwa częściej zależy 
od żon lepiej wykształconych niż od obojga 
małżonków (Kowalska, 1984; Dyczewski, 
1993,1994; Rutkowska, 2002; Ochojska i in., 
2015). Na ogół matki rezygnują z pełnego 
zatrudnienia ze względu na konieczność 
sprawowania opieki nad dziećmi (Balce-
rzak-Paradowska i Staszewska, 1992; 
Zrałek, 2001; Forma, 2013; Jędrzejczak, 
2013; Szostek, 2015). W badaniach pozycji 
kobiet w rodzinach wielodzietnych poru-
szane są zarówno tematy dotyczące sytu-
acji, kiedy matki nie pracują zawodowo 
(Bukojemska, 2012), jak również realizacji 
ról rodzinnych w dużych rodzinach przez 
matki pracujące poza domem (Bednarz-
-Łuczewska, 2013). Najsilniejszym kryterium 
decydującym o jakości życia w rodzinie 
wielodzietnej jest liczebność dzieci, gdyż 
to ona wpływa na standard materialny 
i warunki mieszkaniowe. Rodziny wielo-
dzietne stanowią jedną z kategorii najbar-
dziej zagrożonych ubóstwem, z którym 
często wiąże się bezrobocie oraz niski 
poziom konsumpcji (Forma, 2013; Kaźmier-
czak-Kałużna, 2015). Aż połowa rodzin 
posiada dochody znacznie poniżej średniej 

prof. Mariola Bieńko
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zarobków na tle społeczeństwa, nie są one 
w stanie zaspokoić bieżących potrzeb 
domowników. Największą część budżetu 
domowego pochłaniają opłaty i zobowią-
zania mieszkaniowe. Dzieci wywodzące się 
z rodzin wielodzietnych częściej sygnali-
zują niezadowolenie z sytuacji materialnej 
w rodzinie (Kowalska, 2006; Ochojska 
i in., 2015). Co trzecia rodzina wielodzietna 
w Polsce oceniała swój dochód na tyle 
wystarczający, że nie pobierała dodatko-
wych usług oferowanych przez instytucje 
pomocowe (Prokopowicz, 2017). Depry-
wacji o charakterze ekonomicznym, towa-
rzyszą deficyty kulturowe, pogłębiające 
społeczną ekskluzję. Wykluczenie przejawia 
się w niepełnym uczestnictwie w życiu 
społeczno-politycznym, w ograniczonym 
dostępie do wielu instytucji i usług społecz-
nych, do rynku pracy, rynku konsumpcji, 
instytucji kultury czy ochrony zdrowia 
(Forma, 2013; Kaźmierczak-Kałużna, 2015; 
Kaźmierczak-Kałużna, 2019). Po wprowa-
dzeniu programu „,Rodzina 500+”, polega-
jącego na wsparciu finansowym w wyso-
kości pięciuset złotych na każde dziecko 
do ukończenia 18 roku życia, zwłaszcza 
rodziny wielodzietne w sposób szczególny 
odczuwają korzyści z wprowadzonych 
zmian (Ruzik-Sierdzińska, 2018). Sukces 
socjalny programu, rozpatrywany długo-
falowo, pozostaje nieoczywisty, jednak 
rodziny wielodzietne deklarują systema-
tyczną i znaczącą poprawę warunków 
ekonomicznych po wprowadzeniu nowych 
świadczeń (Kaźmierczak-Kałużna, 2019). 

Niedostatek ekonomiczny i pozostawanie 
w obszarze długotrwałych oddziaływań 

instytucjonalnej pomocy społecznej 
nie przesądzają o wewnętrznej 
jednorodności  badanych rodzin wielo-
dzietnych. Mimo to od wielu lat utrzymuje 
się stereotyp, że rodzina wielodzietna jest 
rodziną dysfunkcjonalną – ubogą, pozosta-
jącą na utrzymaniu podatników, o niskim 
poziomie intelektualnym. Zdecydowana 
większość polskiego społeczeństwa uważa, 
że rodziny wielodzietne gorzej radzą sobie 
z problemami ekonomicznymi i jako „,śro-
dowiska patologiczne” częściej korzystają 
ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej. 
Rodzice w dużych rodzinach są postrzegani 
jako osoby nieodpowiedzialne, nie umie-
jące zapanować nad  prokreacją, mający 
zbyt dużo dzieci w stosunku do możliwo-
ści ich wychowania i utrzymania, zanie-
dbujący swoje dzieci w procesie ich opieki 
i socjalizacji (CBOS, 1996a; Szyszka, 2009; 
Szyszka, 2015; Odyniec, 2017; Forma, 2020). 
Szczególnie matki niepracujące zawodowo,
oceniane są jako osoby nastawione 
wyłącznie na prokreację (Kaźmierczak-
-Kałużna, 2015). Negatywnej presji ze stro-
ny środowiska poddawane są również 
czynne zawodowo kobiety posiadające 
liczne potomstwo. Przeciwnicy wielodziet-
ności twierdzą, że posiadanie większej 
niż troje liczby dzieci jest przyczyną udrę-
czenia, złego samopoczucia, gnieżdżenia 
się w ciasnocie, zaniedbanego, otyłego 
wyglądu kobiety (Wolicki, 1994; Budzyński, 
2013; Forma, 2020). Przekaz medialny 
utrwala negatywny stereotyp poprzez 
pejoratywne określenia w stosunku do ro-
dzin posiadających większą niż przeciętną 
w Polsce liczbę dzieci: „,dziecioroby”, „,pato-
logia”, „,na garnuszku MOPS-u, nic nie robią 

oprócz dzieci”. Rzadziej mówi się o rodzi-
nach posiadających kilkoro dzieci jako lu-
dziach sukcesu (Włodarczyk, 2011; Forma, 
2020). 

Badania w wymiarze wewnątrzrodzinnym
W rodzinach wielodzietnych zachodzi 
znacznie więcej interakcji między po-
szczególnymi jej członkami, co generuje 
różnorodność więzi pomiędzy małżonkami, 
rodzicami i dziećmi oraz braćmi i siostra-
mi (Ziemska, 1979; Kotlarska-Michalska, 
2002). Częściej dzieci w rodzinach wielo-
dzietnych są wychowywane przez oboje 
rodziców będących w związku małżeńskim. 
Wraz ze wzrostem liczby dzieci maleje liczba 
rozwodów (Kowalska, 2006; Bonisławska, 
2010). Dotychczasowe badania potwier-
dzają występowanie pozytywnych więzi 
między członkami rodziny wielodzietnej 
oraz większą otwartość na potrzeby innych 
(Balcerzak-Paradowska, 1998). Prawidło-
wo funkcjonująca rodzina wielodzietna 
jest szczególnie korzystnym środowiskiem 
socjalizacyjnym zarówno dla dorosłych 
członków rodziny, jak i dzieci. W bogatszy 
sposób niż w rodzinie małodzietnej kształ-
tuje się w niej system wartości, norm, wzo-
rów zachowań, umiejętności dokonywania 
wyborów (Dyczewski, 2007). Wielodzietne 
środowisko rodzinne determinuje wysoki 
poziom uspołecznienia jednostki, rozwój 
jej kompetencji interpersonalnych, sprzyja 
samodzielności, umiejętności dzielenia się 
i współpracy, odpowiedzialności oraz opie-
kuńczości (Forma, 2011, 2020). W relacjach 
wewnątrzrodzinnych widoczny jest solida-
ryzm pomiędzy rodzeństwem, wzajemne 
wsparcie i pomoc, działanie dla wspólnego

dobra (Borzęcka, 2003; Bonisławska, 
2010). Wzajemne zaufanie i lojalność daje 
całej rodzinie poczucie stabilizacji oraz 
bezpieczeństwa (Forma, 2011, 2012, 2013, 
2015). Z przeprowadzonych badań wynika, 
że dzieci szybciej przyswajają obowiązujące 
normy grupowe, charakteryzują się większą 
stałością nastrojów, mniejszą pobudliwo-
ścią, podzielnością uwagi, łatwiej zdoby-
wają przychylność i zawiązują przyjaźnie. 
Badania potwierdzają pozytywne funkcjo-
nowanie dzieci poza rodziną, np. w kla-
sie szkolnej, grupie rówieśniczej. Wykazują 
one łatwość w nawiązywaniu kontaktów 
oraz współpracy z innymi ludźmi w grupie, 
która jest niejednolita pod względem wieku, 
składa się z osób mających różne cha-
raktery.  (Wielowieyski, 1974; Biała, 2004; 
Ochojska i in., 2015). 

Liczebność dzieci wyznacza zasięg i treść 
funkcji opiekuńczo-wychowawczej (Kozaczuk,
1997). Organizacja życia rodzinnego zmie-
nia się w zależności od tego, czy w rodzinie 
są dzieci w podobnym wieku, czy też roz-
piętość wieku jest znaczna. W sytuacji 
gdy dzieci są w podobnym wieku, rodzice, 
a szczególnie matka nierzadko jest bardziej 
obciążona. Może występować chaos 
w interakcjach i zorganizowanie wspólnego 
działania wymaga wzmożonej pracy
rodziców. W sytuacji gdy istnieje większa 
różnica wieku następuje specjalizacja ról. 
W zależności od miejsca dziecka w rodzinie 
różna jest jego pozycja. Najstarsze dziecko 
jest bardziej zorientowane na wartości 
rodziców, średnie na grupę rodzinną lub 
rówieśniczą, a najmłodsze ma pozycję 
uprzywilejowaną (Ziemska, 1979).
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Rodzice w rodzinach wielodzietnych 
starają się zapewnić swoim dzieciom 
prawidłową opiekę, lecz nie realizują oni 
w pełni funkcji wychowawczej. Wiąże się 
to z zaburzoną planowością działań, impli-
kowaną najczęściej wysokim poziomem 
zmęczenia, brakiem zabezpieczenia mate-
rialnego (Forma, 2011). Kobietę obciążają 
prace na rzecz rodziny, nawet wówczas, 
gdy jednocześnie pełni funkcję współżywi-
cielki, stąd zadania te realizuje często przy 
pomocy dzieci, od których ze względu na 
większy zakres obowiązków oczekuje więk-
szej samodzielności (Balcerzak-Paradowska, 
1998).  Na mężczyźnie zaś spoczywa 
obowiązek tworzenia podstaw mate-
rialnej egzystencji rodziny. Dzieci z rodzin 
wielodzietnych częściej przejmują niektóre 
obowiązki rodziców oraz wspierają ich 
w wychowaniu młodszego rodzeństwa, 
na terenach wiejskich znaczna część dzieci 
z tych rodzin masowo i ciężko pracuje 
w gospodarstwach rolnych (Borzęcka,  
2003; Forma, 2011, 2012, 2013, 2015; Ochojska 
i in., 2015). Najstarsze dzieci mogą doświad-
czać  parentyfikacji, czyli przejmowania 
przez dziecko roli rodzica.  Dzieci w wywia-
dach podkreślają niezaspokojoną potrzebę 
bezpieczeństwa, znerwicowany styl bycia 
rodziców, czy tzw. sieroctwo emocjonalne 
(duchowe) (Forma, 2011, 2012, 2013, 2015).

Nadmierne obciążenie dużą ilością 
obowiązków utrudnia tworzenie silniejszej 
więzi między członkami rodziny. W rodzi-
nach, gdzie panuje skrajna bliskość, zwykle 
poszczególne osoby są zależne od siebie. 
Okazuje się jednak, że czas tylko częściowo 
spędzany jest razem, a większość decyzji 

podejmuje się indywidualnie (Ochojska 
i in., 2015). Zagęszczenie pomieszczeń,  
ograniczona ilość czasu wolnego, 
poświęconego dzieciom,   deficyt czasu na 
odpoczynek czy samorealizację generują 
gorsze samopoczucie rodziców. Poświę-
cają oni często własny rozwój, na rzecz 
obowiązków domowych i dbania o pozo-
stałych członków rodziny. Dodatkowym 
problemem jest to, że ojcowie w małym 
stopniu uczestniczą w życiu rodziny, 
koncentrując się na pracy zawodowej 
(Kotlarska-Michalska, 2002).

Dzieci z rodzin wielodzietnych mają rela-
tywnie niższe szanse edukacyjne niż dzieci 
wychowujące się w rodzinie z jednym 
lub dwojgiem dzieci (Bonisławska, 2010). 
Wielodzietności towarzyszy spadek inwe-
stycji edukacyjnych na dziecko – zarówno 
nakładów finansowych na kształcenie, 
jak i  interakcji społecznych o  charakterze 
socjalizacyjnym  (Kotlarska-Michalska,
2002; Włodarczyk, 2011). W sytuacji 
doświadczania biedy potrzeby eduka-
cyjne zazwyczaj nie stanowią priorytetu, 
zwraca się większą uwagę na pracowitość 
oraz jakość wykonanej pracy. Losy eduka-
cyjne potomstwa zależą też od rodzinnej 
kultury i  gotowości inwestowania w  jego 
wykształcenie. Liczy się także miejsce 
zamieszkania. Wieś w  większym stopniu 
niż miasto skłania młodzież do wyboru 
szkoły kończącej edukację (Konarzewski, 
2014). Badania dowodzą, że młodzież 
z rodzin wielodzietnych legitymuje się 
wysokim poziomem osiągnięć szkolnych 
oraz aspiracji życiowych, nie chcąc dzie-
dziczyć pozycji społecznej rodziców, dąży 

do zdobycia wyższego niż oni wykształ-
cenia, co koreluje z aspiracjami eduka-
cyjnymi części rodziców, którzy pragną, 
aby ich dzieci ukończyły studia wyższe 
(Kotlarska–Michalska, 2002; Biała, 2004; 
Bonisławska, 2010; Ochojska i in., 2015). 

Podstawowe wnioski płynące z przeglądu 
badań
W Polsce na podstawie badań socjolo-
gicznych trudno wyróżnić standardowy 
model rodziny wielodzietnej. Wielodziet-
ność jest cechą różnych grup i warstw 
społecznych. Jest przywilejem dla osób 
o silnej pozycji zawodowej, które „,stać” 
na liczną rodzinę, ale jest też dramatem 
w rodzinach najuboższych, dotkniętych 
dysfunkcjami (Kawula, 1980; Bonisławska, 
2010). Współcześnie obserwuje się zmiany 
w podejściu do wielodzietności oraz wzrost 
tej kategorii rodzin z wyższym statusem 
społeczno-ekonomicznym głównie 
w miastach. Zmiana w kierunku bardziej 
partnerskiego podziału ról małżeńskich 
obserwowalna jest głównie wśród rodzin 
młodszych i o wyższym poziomie wykształ-
cenie (Forma, 2013). Od wielu lat zauwa-
żane jest w analizach badawczych zjawisko 
wielodzietności świadomie realizowanej, 
która wiąże się z określonymi wartościami 
wychowawczo-moralnymi. Widoczna 
staje się większa świadomość roli dziecka 
w rodzinie (Dyczewski, 1993; Balcerzak-
Paradowska, 2004). Wśród wielodzietnych 
matek wzrasta procent kobiet posiada-
jących wykształcenie wyższe, a statystyki 
pokazują, że są to rodziny najbardziej trwałe 
wśród wszystkich innych typów rodzin 
(Kostrubiec i Kowalska, 1984). Decyzja 

o macierzyństwie wielodzietnym dla kobiety 
nie jest dzisiaj wyłącznie kwestią wysokości 
dochodów, ale stylu życia, nastawienia, 
mentalności, czyli życiowych priorytetów. 
Zagrożeniem jest dla kobiety bezrobocie, 
wynikające z pozostawania przez dłuższy 
czas poza rynkiem pracy, przykre dla kobiet 
opinie otoczenia, zły stan zdrowia fizycz-
nego i psychicznego, frustracja i depresja. 
Z drugiej strony, wielodzietne macie-
rzyństwo staje się szansą na realizację 
planów życiowych, wraz z każdym kolejnym 
dzieckiem wzrasta mobilizacja do pracy, 
kobiety są lepiej zorganizowane, bardziej 
zdeterminowane, żeby pogodzić różne 
sfery życia (Forma, 2020).

W literaturze socjologicznej, psychologicznej 
i pedagogicznej zarysował się obraz 
skupiający się w dużej mierze na niedo-
skonałościach rodzin wielodzietnych, 
nie realizujących w sposób prawidłowy 
swoich funkcji, szczególnie socjalizacyjnej, 
wychowawczej, ekonomicznej. Negatywny 
obraz rodziny wielodzietnej powstaje przede 
wszystkim przy badaniu rodzin należących 
do klientów pomocy społecznej, obciążo-
nych alkoholizmem, bezrobociem, biedą 
(Trawińska, 1996; Krasiejko, 2011). Różne 
charakterystyki dużych rodzin są wyni-
kiem zarówno badania różnych grup rodzin 
wielodzietnych, a także niejednoznacznych 
ocen badaczy. Na przykład sprawowanie 
opieki starszego rodzeństwa nad młodszym 
jest dla niektórych badaczy zjawiskiem 
pozytywnym, dla innych jest to sytuacja, 
która często prowadzi do nieprawidłowej 
socjalizacji dzieci (Biała, 2004). Podobnie 
różna jest ocena wpływu na wychowanie 
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dzieci faktu, że jest ich dużo i są w różnym 
wieku. Są badacze wskazujący na pozy-
tywne skutki występującej różnorodności, 
która powoduje wzajemną pomoc, troskę, 
solidarność, bezinteresowne dzielenie się 
rzeczami materialnymi (Doleszczak, 1994). 
Równocześnie wskazywane są negatywne 
skutki polegające na konieczności 
dostosowania działań wychowawczych 
rodziców do różnych faz rozwoju dzieci i ich 
uspołecznienia, co wpływa niekorzystnie 
na przebieg procesów socjalizacyjno-
wychowawczych (Skrzypniak, 1997). 
Jednym z ważnych aspektów pozwalają-
cych na zrozumienie wspomnianej niejed-
norodności wewnątrz badanych rodzin 
są zasoby kulturowe (zwłaszcza matek), 
hierarchie potrzeb i wartości, poczucie 
wpływu na własne życie, podmiotowość, 
sprawczość, a także zdolność adapto-
wania się do zmieniających się warunków 
zewnętrznych (Kaźmierczak-Kałużna, 2019).  

Mimo wielu problemów zdecydowana 
większość rodzin wielodzietnych jest 
zadowolona ze swojego życia. Źle na kolejne 
dziecko reagują zazwyczaj dziadkowie 
i dalsza rodzina, także sąsiedzi i pracownicy 
służby zdrowia. (Ipsos, 2016). Stosunek 
społeczeństwa do rodzin wielodzietnych 
nie jest jednoznaczny. Obok dużej dozy 
krytycyzmu silne jest również pozytywne 
nastawienie do nich (CBOS, 1996a). 
Odzwierciedla to polaryzacja wyników 
badań społecznych: negatywnemu odbio-
rowi rodzin wielodzietnych (Świątek, 2012; 
Trawińska, Kuleszyńska-Dobrek, 1996; 
Szyszka, 2015) towarzyszy pozytywny 
obraz dużych rodzin, przeczący opiniom, 

że ludzie posiadający więcej niż trójkę 
dzieci są nieodpowiedzialni, bez wyobraźni 
i że w rodzinach wielodzietnych pojawiają 
się zaniedbania na skutek niezaradności 
wychowawczej rodziców  (BCMM, 2007; 
Szyszka, 2009; Budzyński, 2013). Respon-
denci uważają, że jest to świadoma decyzja, 
która wynika z miłości do dzieci i chęci 
posiadania dużej rodziny oraz że motywuje 
ich przekonanie, iż dzieci lepiej wychowują 
się, będąc w relacjach z licznym rodzeń-
stwem (CBOS, 1996a). Trwa przewarto-
ściowywanie negatywnego obrazu rodziny 
wielodzietnej, który utrwalił się w  społe-
czeństwie. Większość Polaków opowiada 
się za pomocą państwa dla rodzin wielo-
dzietnych (CBOS, 1996b, 2000).

Siła oddziaływania ważnej grupy społecz-
nego interesu, jaką stanowią rodziny 
wielodzietne w Polsce, kształtuje jej lepsze 
postrzeganie. Rodziny wielodzietne budują 
swój wizerunek w mediach społecznościo-
wych, zawiązują szereg stowarzyszeń i orga-
nizacji o charakterze samopomocowym, 
takich jak Związek Dużych Rodzin „,Trzy Plus”, 
Kluby lub Stowarzyszenia Rodzin Wielo-
dzietnych. Internetowe blogi, portale, fora 
dla dużych rodzin stanowią płaszczyznę 
wymiany doświadczeń, dają uczestnikom 
możliwość zasięgnięcia porady innych rodzin.
Pojawiają się tematy dotyczące zdrowia, 
wydarzeń kulturalnych, możliwa jest wymiana
poglądów, informacji o ciekawych projektach 
internetowych (Bukalska, 2017). Na forum 
„,Rodziny wielodzietne z wyboru” wielodzietne 
e-mamy pomagają sobie i wspierają się, 
a odwiedzający goście mają szansę poznać 
świat wielodzietnych wspólnot. 

Potrzeba dalszych badań
Wyniki badań na temat rodzin wielodzietnych 
pojawiają się na ogół na marginesach więk-
szych prac dotyczących rodziny i dziecka. 
Wskazane byłoby przeprowadzenie inter-
dyscyplinarnych badań (demograficznych, 
pedagogicznych, socjologicznych, psycho-
logicznych. ekonomicznych etc.) 
oraz poświęcenie tej kategorii rodzin 
odrębnej monografii o charakterze nauko-
wo-badawczym.

Dotychczasowe badania konkretyzują 
głównie wewnątrzrodzinny wymiar socjali-
zacji dziecka, brakuje jednak pogłębionych 
badań na temat odtwarzania ról społecz-
nych przez dzieci (np. pod wpływem 
rodziców, rodzeństwa) w życiu dorosłym. 
Istnieją przesłanki do dalszych analiz 
środowisk współtowarzyszących rodzinie 
wielodzietnej w procesie uspołecznienia 
dziecka – członków dalszej rodziny, insty-
tucji pozarodzinnych, mediów. 

Badanymi są na ogół kobiety, matki od trojga
do dziesięciorga dzieci. W analizach wielo-
wymiarowości rodzicielstwa wielodzietnego 
znajduje się głównie zagadnienie 
macierzyństwa, należałoby uzupełnić dane 
empiryczne o analizę ojcostwa.

Nie została jak dotąd podjęta w polskich 
badaniach socjologicznych próba zrozu-
mienia skomplikowanej różnorodności tych 
rodzin. Rodzina wielodzietna rozumiana 
jako wspólnota otwarta, a nie instytucja 
formalna, przyjmuje  wiele alternatywnych 
rozwiązań, m.in. opartych na związku niefor-
malnym rodziców, brakuje analiz rodzin 

rekonstruowanych (patchworkowych) 
z dziećmi biologicznymi i adoptowanymi 
czy też rodzin ze środowisk migracyjnych. 
Dotychczasowe badania potwierdzają, 
że potrzebne jest wsparcie dla rodzin wielo-
dzietnych poprzez przełamanie negatywnych
stereotypów na ich temat. Niezbędne 
są więc dalsze badania pozwalające 
na opisanie specyfiki tych rodzin. Przedsta-
wienie rzetelnych danych na temat rodzin 
wielodzietnych może wpłynąć na akcep-
tację tego modelu rodziny oraz zwiększyć 
świadomość społeczną.

Problematyka rodzin wielodzietnych 
w badaniach międzynarodowych
Pierwszym i najbardziej znanym socjolo-
gicznym studium wielodzietnej rodziny jest 
praca Jamesa H. S. Bossarda i jego współ-
pracowników, wydana w 1956 roku, The 
Large Family System,  obejmująca pięć-
dziesiąt osiem tabel i bogactwo materia-
łów historycznych. Jest to pionierska praca, 
oparta na sześcioletnim badaniu stu ro-
dzin wielodzietnych (liczących od sześciu 
do szesnaściorga dzieci). W rodzinach 
tych urodziło się w sumie 879 dzieci. Wy-
niki dotyczą sposobu życia w rodzinie wie-
lodzietnej, poczucia bezpieczeństwa eko-
nomicznego, jak i emocjonalnego, systemu 
wychowywania dzieci i matrycy rozwoju ich 
osobowości, stopnia przystosowania spo-
łecznego, korzyści, problemów i zagrożeń. Co 
ciekawe, wyniki sygnalizują, że badane oso-
by wychowane w rodzinach wielodzietnych 
zawierają związki małżeńskie rzadziej niż 
porównywalne grupy ogółu społeczeństwa 
i nie tworzą rodzin wielodzietnych. Kobie-
ty wychowywane w badanych rodzinach 
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wielodzietnych zawierają związki małżeńskie 
rzadziej niż wychowani w takich rodzinach 
mężczyźni (Bossard and Stoker Boll, 1956). 

Według współczesnych wyników międzynaro-
dowych badań diagnostyczno-opisowych
osoby, które dorastały z większą liczbą 
rodzeństwa, mają zwykle więcej dzieci  
(Dahlberg, 2013). Rodziny wielodzietne 
są częstsze w przypadku wczesnych 
małżeństw i szybkiego urodzenia pierw-
szego dziecka. W rodzinach tych obserwuje 
się nieznacznie większą liczbę dziewczynek, 
najprawdopodobniej dlatego, że rodzice 
częściej decydują się na następne dziecko 
po urodzeniu się jako pierwszej córki niż syna 
(Stash, 1996). W  rodzinach wielodzietnych 
wychowywanie dzieci staje się bardziej 
zależne od reguł, mniej zindywidualizowane, 
z karami cielesnymi i mniejszym inwestowa-
niem zasobów. Wychowywane w rodzinach 
wielodzietnych dzieci legitymują się niższym 
IQ, gorszymi osiągnięciami w nauce i gorszymi 
wynikami zawodowymi (Nuttall, Nuttall, 
Polit and Hunter, 1976; Wagner, Schubert 
and Schubert, 1983; Guo and VanWey, 
1999).  Wskaźniki zachorowalności i śmier-
telności okołoporodowej są w tych rodzi-
nach wyższe, a matki z rodzin wielodzietnych 
są bardziej narażone na choroby (Desai, 
1995; Dixon, Reyes, Leppert and Pappas, 
2008). Z kolei wyniki badań szwedzkich 
sugerują, że większa liczba dzieci w rodzinie 
ma pozytywny wpływ na ogólne wyniki zdro-
wotne jej członków (Lundborg, Ralsmark and 
Rooth,  2013).

Istotnym punktem badań są zagrożenia 
w realizacji funkcji ekonomicznej, diagnozy 

dotyczące przeciętnego dochodu. Odrębną 
pulę badań stanowią analizy środowisko-
wych uwarunkowań wielodzietności, a także 
wpływu wielodzietności na sytuację demo-
graficzną w państwach europejskich, afry-
kańskich, azjatyckich, południowoamery-
kańskich, USA, Kanadzie, Nowej Zelandii. 
O ekskluzji społecznej rodzin wielodzietnych 
na świecie, podobnie jak w Polsce, decy-
duje niski poziom dochodu, przypadający 
na większą niż przeciętna liczbę członków 
w rodzinie oraz czynniki wpływające na jej 
dysfunkcję, jak np.: bezrobocie, przestępczość, 
alkoholizm, inne formy uzależnień. Istotnym 
zagadnieniem jest „,efekt dużej rodziny”, który 
wywiera znaczący wpływ na jakość funkcjo-
nowania jej członków w obszarze ekonomii, 
edukacji, emocji, zdrowia etc. (Anh, Knodel, 
Lam and Friedman, 1998; Black, Deve-
reux,  and  Salvanes, 2005; Lindahl, 2008;. 
Angrist, Lavy  and Schlosser, 2010; Haider 
and McGarry, 2018). W krajach rozwijają-
cych się analizie poddawany jest związek 
między różnymi miarami kapitału ludzkiego 
związanego ze zdrowiem i edukacją dzieci, 
a dystrybucją majątku wśród członków 
rodziny wielodzietnej, także po wyprowa-
dzeniu się z domu rodzinnego (Schnitzlein, 
2014;. Skog, 2016). Rodzina wielodzietna 
badana jest w odniesieniu do charaktery-
styki jej poszczególnych elementów oraz 
wielu obszarów jej funkcjonowania:  liczby 
potomstwa; warunków życia i socjalizacji, 
wpływów środowiskowych, relacji brater-
skich, siostrzanych, standardów bytowania; 
rodziców – prezentowanych przez nich 
modeli postępowania, stylów komunikacji, 
procesów decyzyjnych i funkcji, organizacji, 
postaw rodzicielskich, relacji rodzicielskich 

i małżeńskich (Kessler, 1991; Patrinos and 
Psacharopoulos, 1997; Rainer, Siedler,  2009; 
Bonesrønning and  Massih, 2011; Lampi and 
Nordblom, 2012; LaFave and Thomas, 2014; 
Mosli, Miller, Peterson, Kaciroti, Rosenblum, 
Baylin and Lumeng, 2016).

Judith Blake rozwinęła model rozpro-
szenia zasobów rodzinnych. Im więcej 
jest dzieci w  rodzinie, tym mniej zasobów 
materialnych, kulturalnych (np. książek, 
komputerów), emocjonalnych (troski 
i  interakcji) oraz społecznych (zaanga-
żowania w  sprawy dzieci) przypada na 
każde z  nich, a  to w  konsekwencji obniża 
ich jakość – m.in. wykształcenie (Blake 1981, 
1985, 1989a, 1989b). Model ten znajduje 
potwierdzenie w  większości badań prze-
prowadzonych w   Stanach Zjednoczonych 
(King, 1987), a  także w  innych krajach, np. 
w  Tajlandii, Malezji (Knodel and Wongsith, 
1991; Pong, 1997) i   na Madagaskarze (Adli, 
Louichi and  Tamouh, 2010). W Kenii jednak 
nie zaobserwowano opisywanego związku 
(Buchmann, 2000). Duża liczba rodzeństwa 
ma niekorzystny wpływ na wyniki testów 
i rozwój behawioralny (Silles, 2010). Wykryto 
dodatni związek między liczbą dzieci a liczbą 
lat kształcenia (Gomes, 1984). Wiele badań 
potwierdza  model „,ilości–jakości”. Na przy-
kład nagły wzrost liczby dzieci w  wyniku 
przyjścia na świat bliźniąt zmniejsza praw-
dopodobieństwo, że starsze rodzeństwo 
pójdzie do szkoły prywatnej, ogranicza udział 
matki na rynku pracy i zwiększa prawdopodo-
bieństwo rozwodu (Caceres-Delpiano, 2006). 

W krajach uprzemysłowionych badania 
wskazują na negatywną korelację między 

wielkością rodziny a edukacją dzieci 
(Åslund and Grönqvist, 2010). Związek ten 
jest jednak znacznie mniej spójny w krajach 
rozwijających się (Lu and Treiman, 2008; 
Ponczek and Souza, 2012). Badania dowo-
dzą, że waha się on od pozytywnego przez 
neutralny do negatywnego, może się rów-
nież różnić w obrębie tego samego kraju 
oraz zmieniać się w czasie wraz z rozwo-
jem społeczno-gospodarczym (Maralani, 
2008; Marteleto and Souza, 2012). 

Amerykańscy naukowcy twierdzą, że wielo-
dzietność zwiększa ryzyko problemów edu-
kacyjnych i behawioralnych (Downey, 1995; 
Buckles and Munnich, 2012). Przeprowadzo-
ne w 2016 roku badania pokazują, że dzie-
ci w  rodzinach wielodzietnych są bardziej 
narażone na opóźnienia w osiągnięciach 
poznawczych oraz mają trudności w sytu-
acjach społecznych. Negatywne skutki dla 
zdolności poznawczych są znacznie więk-
sze w przypadku dziewcząt, podczas gdy 
szkodliwy wpływ na zachowanie jest większy 
w przypadku chłopców.   Rodziny z większą 
liczbą dzieci stoją w obliczu kompromisu 
pomiędzy ilością i jakością. Wzrost wielkości 
rodziny zmniejsza inwestycje rodziców (tzn. 
czas spędzony z dziećmi, zaangażowanie 
emocjonalne, bezpieczeństwo środowiska 
domowego i zasoby - pieniądze, książ-
ki i inne dobra materialne), zmniejszając 
zarazem możliwości i osiągnięcia dzieci. 
Te negatywne skutki mogą utrzymywać się 
przez całe dzieciństwo (Juhn et al, 2015). 

Podczas gdy kilka wcześniejszych badań 
wykazało negatywny związek między wiel-
kością rodziny a wynikami dzieci w nauce 
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i na rynku pracy, w nowszych badaniach 
np. w krajach skandynawskich wskazuje się 
na wsparcie społeczne i polityki publiczne 
kompensujące niskie inwestycje rodziców, 
które mogą zmniejszyć ten negatywny 
efekt. Efekt ten jest też mniej widoczny 
w badaniach amerykańskiech rodzin 
wielodzietnych, w których rodzice posia-
dają wyższe wykształcenie. Konieczność 
kompromisu pomiędzy jakością i ilością nie 
ma zastosowania w rodzinach wielodziet-
nych o zadowalającym poziomie zasobów 
w obszarach kapitału ekonomicznego, 
społecznego, kulturowego (Juhn, et al, 2015).
Negatywny wpływ wielkości rodziny 
na wyniki edukacyjne dzieci jest słabszy 
w rodzinach wielopokoleniowych, których 
członkowie spotykają się częściej i zapew-
niają pomoc w opiece nad dziećmi, 
co w pewnym stopniu neutralizuje nega-
tywny wpływ rozproszenia zasobów 
(Blaabæk, Jæger and Molitoris. 2020). 
Członkowie dalszej rodziny dzielą się 
zasobami finansowymi, społecznymi 
i emocjonalnymi. Korzystanie z nich równo-
waży ograniczenia zasobów związane 
z posiadaniem większej rodziny, co z kolei 
przynosi korzyści dzieciom (Altonji, Hayashi 
and Kotlikoff, 1992;  Jæger, 2012).  Rozsze-
rzone więzi rodzinne lub uczestnictwo 
w grupach nieformalnych, na przykład 
we wspólnotach religijnych, mogą zmniej-
szać (lub nawet odwrócić) negatywne 
konsekwencje dorastania w dużej rodzinie 
(Shavit, Y. and Pierce, 1991; Gibbs, Workman 
and Downey, 2016). 

Bibliografia:

Adli, R., Louichi, A., and  Tamouh, N. (2010), The sibling
size impact on the educational achievement 
in France, Education Economics, 18(3), 331–348. 
Altonji J. G., Hayashi F., and Kotlikoff L. J. (1992), 
Is the extended family altruistically linked? Direct 
tests using micro data,  American Economic 
Review, 82(5), 1177–1198.
Angrist, J., Lavy V., and Schlosser, A. (2010), Multiple 
Experiments for the Causal Link between the Quan-
tity and Quality of Children, Journal of Labor Econo-
mics, 28(4), 773- 824. 
Anh, T. S., Knodel, J., Lam, D., and Friedman, J. (1998), 
Family Size and Children’s Education in Vietnam, 
Demography, 35(1), 57-70. 
Åslund O., and Grönqvist, H. (2010), Family size and 
child outcomes: Is there really no trade-off?, Labo-
ur Economics, 17(1), 130–139.
Balcerzak-Paradowska, B. i Staszewska, D. (red.). 
(1992). Rodziny wielodzietne a bezrobocie. 
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Balcerzak-Paradowska, B. (red.). (1997). Rodzina 
wielodzietna w Polsce: teraźniejszość i przyszłość. 
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Balcerzak-Paradowska, B. (1998), Wokół wielo-
dzietności, Problemy Rodziny, 4, 9-14.
Balcerzak-Paradowska B. (2004). Rodzina i polityka 
rodzinna na przełomie wieków. Warszawa: Instytut 
Pracy i Spraw Socjalnych.
Bednarz-Łuczewska, P. (2013). Work and family 
roles in the lives of large-family professional 
women in Poland and Germany. Katowice: Frodo. 
Biała, J. (2004). Wieloaspektowy wymiar aspiracji 
edukacyjnych dzieci w rodzinach wielodzietnych. 
W: J. Brągiel,  i  Sikora P. (red.), Praca socjalna - 
wielość perspektyw: rodzina - multikulturowość 
– edukacja. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Opolskiego.
Blaabæk E. H., Jæger M. M., and Molitoris J. (2020), 
Family Size and Educational Attainment: Cousins, 
Contexts, and Compensation, European Journal of 
Population, 36(3), 575–600.

Black, S., Devereux, P., and  Salvanes, K. (2005), 
The more the merrier? The effect of family size 
and birth order on children’s education, Quarterly 
Journal of Economics, 120(2), 669–700. 
Blake, J. (1981), Family size and the quality 
of children, Demography, 18(4), 421–442. 
Blake, J. (1985), Number of Siblings and Educatio-
nal Mobility, American Sociological Review, 50(1), 
84-94. 
Blake, J. (1989a). Family Size and Achieve-
ment. Berkeley and Los Angeles, CA: University 
of California Press. 
Blake, J. (1989b), Number of siblings educational 
attainment, Science, 245, 32-36.
Bonesrønning, H., and Massih, S. S. (2011), Birth order 
effects on young students’ academic achievement, 
Journal of Socio-Economics, 40(6), 824–832. 
Bonisławska, E. A. (2010). Wielodzietność we 
współczesnych rodzinach polskich. Poznań-Opole: 
Wydawnictwo Naukowe Scriptorium.
Borzęcka, B. (2003), Budżet czasu dzieci i młodzieży 
w rodzinach wielodzietnych, Kwartalnik Edukacyjny, 
2, 31-40. 
Bossard J. H. S., Stoker Boll, E. (1956). The Large 
Family System: An Original Study in the Socio-
logy of Family Behavior. University of Pennsy-
lvania Press De Gruyter, reprint 2016 Retrieved 
from https://www.journals.uchicago.edu/doi/
abs/10.1086/222680      
Buchmann, C. (2000), Family structure, parental 
perceptions and child labor in Kenya: what factors 
determine who is enrolled in school?, Social Forces, 
78(4), 1349–1378.
Buckles, K. S., and Munnich, E. L. (2012), Birth 
Spacing and Sibling Outcomes, Journal of Human 
Resources, 47(3), 613–642. 
Budzyński, Ł. (2013), Postrzeganie rodziny 
wielodzietnej przez studentów Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, 
Społeczeństwo i Rodzina, 36(3), 129-143.
Bukalska, I. (2017), Współczesne rodziny wielodzietne 
– samoorganizacja dla realizacji potrzeb, Uniwersy-
teckie Czasopismo Socjologiczne, 18(1), 51-56.

Bukojemska, J. (2012). Matki wielodzietne 
w ponowoczesnym świecie – poczucie spełnienia czy 
braku perspektyw?. W: A. Kwak, i Bieńko, M. (red.),
Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę (s. 225-
259). Warszawa: Wydawnictwa. Uniwersytetu 
Warszawskiego.
Caceres-Delpiano, J. (2006), The impacts of family 
size on investment in child quality, Journal of Hu-
man Resources, 41(4), 738–754. 
Dahlberg, J. (2013), Family influence in fertility: A lon-
gitudinal analysis of sibling correlations in first birth 
risk and completed fertility among Swedish men and 
women, Demographic Research. 29(9), 233–246. 
Desai, S. (1995), When Are Children from Large 
Families Disadvantaged? Evidence from Cross-
-National Analyses, Population Studies. A Journal 
of Demography, 49(2), 195-210.
Dixon, M. M., Reyes, C. J., Leppert, M. F., and Pappas, 
L. M. (2008), Personality and birth order in large fa-
milies,  Personality and Individual Differences, 44(1), 
119–128.
Doleszczak, B. (1994). Rodziny wielodzietne 
w dwóch osiedlach warszawskich. W: J. Danecki 
i Rysz-Kowalczyk, B. (red.), Kwestie społeczne 
i krytyczne sytuacje życiowe u progu lat dziewięć-
dziesiątych (s.141-160). Warszawa: Ośrodek Badań 
Społecznych.
Downey, D. (1995), When Bigger is not Better: 
Family size, Parental Resources, and Children’s 
Educational Performance, American Sociological 
Review, 60(5), 746-761.
Gibbs, B. G., Workman, J., and Downey, D. B. (2016), 
The (conditional) resource dilution model: State 
and community-level modifications,  Demograph
y. 53(3), 723–748.
Gomes, M. (1984), Family size and educational 
attainment in Kenya, Population and Development 
Review, 10(4), 647–60. 
Graniewska, D., i Balcerzak-Paradowska, B. (1997). 
Wielodzietność jako cecha środowiskowa. W: B. 
Balcerzak-Paradowska (red.), Rodziny wielodziet-
ne w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość (s.9-30). 
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Rodziny wielodzietne w badaniach socjologicznych



20 - 21

Dyczewski, L. (1993), Rodzina wielodzietna w okresie 
transformacji ustrojowej, Problemy Rodziny, 6, 18-27.
Dyczewski, L. (1994). Rodzina, społeczeństwo, 
państwo. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. 
Forma, P. (2010). Rodzina wielodzietna. W: T. Pilch 
(red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. 
Suplement (s.445-445). Warszawa: Wydawnictwo 
Akademickie ,„Żak”.
Forma, P. (2011). Realizacja funkcji opiekuńczo-wy-
chowawczej w rodzinach wielodzietnych oraz czyn-
niki ją warunkujące. W: E. Jurczyk-Romanowska 
i Albański, L. (red.), Wychowanie w rodzinie, Współ-
czesne rodziny w sytuacji zmiany. (t. 3, s. 102–111). 
Jelenia Góra – Wrocław: Wydawnictwo Karkono-
skiej Państwowej Szkoły Wyższej.
Forma, P. (2012). Socjalizacja dziecka z rodziny 
wielodzietnej w szkole. Studium teoretyczno-
empiryczne. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego.
Forma, P. (2013), Przestrzenie zagrożeń ro-
dzin wielodzietnych - przegląd badań, Studia 
Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne 
i Artystyczne, 22, 211-236.
Forma, P. (2020). Wokół problematyki rodzi-
cielstwa wielodzietnego. Wielowymiarowość 
ujęć pedagogicznych. Kielce: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.   
Guo, G., and VanWey, L. K. (1999), Sibship size and 
intellectual development: is the relationship cau-
sal?, American Sociological Review, 64(2), 169–187. 
Haider, S. J., and McGarry, K. (2018), Paren-
tal investments in college and later cash 
transfers. Demography. 55(5), 1705–1725.
Jæger, M. M. (2012), The extended family and 
children’s educational success, American Sociolo-
gical Review, 77(6), 903–922.
Jędrzejczak, A. (2013). Nierówności dochodowe 
i ubóstwo wśród rodzin wielodzietnych w Polsce. 
W: Z. Rusnak i Zmyślona, B. (red.), Jakość życia 
a zrównoważony rozwój (s.108-121). Wrocław: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
Juhn Ch., Rubinstein Y., i Zuppann A. (2015). 
The Quantity-Quality Trade-off and the Formation 

ludności w okresie transformacji ekonomicz-
nej. W: Sytuacja rodzin wielodzietnych w Polsce 
a polityka rodzinna. „,Opinie i Ekspertyzy” (s.7-22).
Warszawa: Biuro Informacji i Dokumentacji 
Kancelarii Senatu.
Kozaczuk, L. (1997), Sytuacja rodzin wielodzietnych 
w świetle badań własnych przeprowadzonych 
na terenie województwa chełmskiego, Problemy 
Opiekuńczo-Wychowawcze, 4, .
Krasiejko, I. (2011). Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach 
niepełnych lub wielodzietnych. W: E. Włodarczyk, 
i Cytlak, I. (red.), Człowiek wobec krytycznych 
sytuacji życiowych. Z teorii i praktyki pracy socjalnej 
(s.179-201). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza.
LaFave, D., and Thomas, D. (2014), Extended 
Families and Child Well-being. Cambridge, MA: 
National Bureau of Economic Research.
Retrieved from https://www.nber.org/system/files/
working_papers/w20702/w20702.pdf 
Lampi, E., and Nordblom, K. (2012), Nature and nurture:
the relation between number of siblings and 
earnings, Applied Economics Letters, 19(8), 759-762. 
Laskowski, J. (1982). Małżeństwo i rodzina 
w świetle Soboru Watykańskiego II. Warszawa: 
Wydawnictwo PAX. 
Lindahl, L. (2008), Do birth order and family size 
matter for intergenerational income mobility? 
Evidence from Sweden,  Applied Economics, 40(17), 
2239–2257.
Lu, Y., and Treiman, D. (2008), The Effect of Sibship 
Size on Educational Attainment in China: Period 
Variations, American Sociological Review, 73(5),  
813-834. 
Lundborg, P., Ralsmark, H., and Rooth, D-O. (2013). 
When a Little Dirt Doesn’t Hurt - The Effectof Family
Size on Child Health Outcomes Linnéuniversitetet:
Linnaeus University Centre for Labour Market and 
Discrimination Studies.
Retrieved from http://lnu.diva-portal.org/smash/
get/diva2:676805/FULLTEXT01.pdf

of Cognitive and Non-cognitive Skills. Cambridge, 
MA: National Bureau of Economic Research.
Retrieved from http://www.nber.org/papers/
w21824.pdf 
Kalinowski, M. (2011), Adaptacja osób z rodzin 
wielodzietnych, Roczniki Nauk o Rodzinie, 3(10), 5-19.
Kawula, S. (1980), Problemy rodzin wielodzietnych, 
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 10, 292-300.
Kaźmierczak-Kałużna, I. (2015). Wielodzietność 
po polsku: między nadzieją a poczuciem niemocy. 
W: J. Grotowska-Leder, i Rokicka, E. (red.), 
Przemiany społeczne w Polsce i ich konsekwen-
cje: perspektywa socjologiczna (s.67-93). Łódź: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Kaźmierczak-Kałużna, I. (2019), W orbicie „,500+”. 
Funkcjonowanie ubogich rodzin wielodzietnych 
w warunkach zmiany polityki rodzinnej w Polsce, 
Kultura i Społeczeństwo, 4, 125-149.
Kessler, D. (1991), Birth Order, Family Size, and Achie-
vement: Family Structure and Wage Determination, 
Journal of Labor Economics, 9(4) , 413-426. 
King, E. (1987). The effect of family size on family 
welfare. In D. Gale Johnson, and Lee,  R. D. (Eds.).
Population growth and economic develop-
ment: Issues and evidence (s. 373–411). Madison: 
University of Wisconsin Press. 
Knodel, J., and Wongsith, M. (1991), Family size and 
children’s education in Thailand: evidence from 
a national sample, Demography, 28(1), 119–131. 
Konarzewski, K. (2014), Czy wielodzietność obniża 
osiągnięcia szkolne?, Edukacja, 4(129), 21-35.
Kostrubiec, S., i Kowalska, G. (1984). Warszawska 
rodzina wielodzietna w latach siedemdziesiątych. 
Monografie i Opracowania (t. 143). Warszawa: 
Szkoła Główna Planowania i Statystyki.
Kotlarska-Michalska, A. (2002), Więź w rodzinach 
wielodzietnych, Roczniki Socjologii Rodziny, 14, 57-70
Kowalska, I. (1984). Warszawska rodzi-
na wielodzietna w latach siedemdziesiątych. 
Monografie i Opracowania (t. 143). Warszawa: 
Szkoła Główna Planowania i Statystyki. 
Kowalska, I. (2006). Rodzina wielodzietna 
w procesie demograficzno-społecznych zmian 

Maralani, V. (2008), The Changing relationship 
between family size and educational attainment 
over the course of socioeconomic development: 
Evidence from Indonesia, Demography, 45(3), 
693–717. 
Marteleto, L., and Souza, L. (2012), The Impact 
of Family Size on Children’s Educational Attain-
ment over Time: Assessing the Exogenous Varia-
tion in Fertility using Twins in Brazil. Demography, 
49(4), 1453-1477. 
Mosli, R., Miller, A., Peterson, K., Kaciroti, N., Rosenblum,
K., Baylin, A., and Lumeng, J. (2016), Birth order 
and sibship composition as predictors of overwe-
ight or obesity among low-income 4-to 8-year-old 
children, Pediatric Obesity, 11(1), 40–46.
Nowak, L. (2006). Statystyczny obraz sytuacji 
ekonomicznej rodzin wielodzietnych, w: Sytuacja 
rodzin wielodzietnych w Polsce a polityka rodzinna. 
W: Sytuacja rodzin wielodzietnych w Polsce 
a polityka rodzinna. „,Opinie i Ekspertyzy” (s.23-
26). Warszawa: Biuro Informacji i Dokumentacji 
Kancelarii Senatu.
Nuttall, E. V., Nuttall, R.L., Polit,  D., and Hunter, J. B. 
(1976), The Effects of Family Size, Birth Order, on the 
Academic Achievement of Boys and Girls, Ameri-
can Educational Research Journal, 13(3), 217-223.
Odyniec, A. (2017), Obraz rodzin wielodzietnych 
w świetle badan własnych, Problemy Opiekuńczo-
-Wychowawcze, 10,  27-38.
Ochojska, D., Marmola, M., i Węgrzyn-Białogłowicz, 
K. (2015), Sytuacja psychospołeczna w rodzinach 
jedno- i wielodzietnych w percepcji dzieci, Wycho-
wanie w Rodzinie, 11, 193-211.
Patrinos, H. A., and Psacharopoulos, G. (1997), 
Family size, schooling and child labor in Peru: 
An empirical analysis, Journal of Population 
Economics, 10, 387-405. 
Ponczek, V.,  and Souza, A. P. (2012), New evidence 
of the causal effect of family size on child quality 
in a developing country, Journal of Human 
Resources, 47(1), 64-106. 
Pong, S-L. (1997), Sibship Size and Educational 
Attainment in Peninsular Malaysia: Do Policies 

Rodziny wielodzietne w badaniach socjologicznychRodziny wielodzietne - aktualny stan badań i najważniejsze wyzwania. 
Perspektywa polska i niemiecka. 2021



Rodziny wielodzietne - aktualny stan badań i najważniejsze wyzwania. 
Perspektywa polska i niemiecka. 2021

22 - 23 

Matter?, Sociological Perspectives 40(2), 227-242. 
Preston, S. (1976), Family Sizes of Children and 
Family Sizes of Women, Demography, 13(1), 105-114. 
Prokopowicz, D.  (2017),  Sytuacja materialno-
ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce 
oraz znaczenie wprowadzenia programu „,Rodzina 
500 plus” w ramach kompleksowej rodzinnej 
polityki społeczne, Uniwersyteckie Czasopismo 
Socjologiczne, 18(1), 57-75.
Rainer, H., and Siedler, T. (2009). O brother, where 
art thou? The effects of having a sibling on geo-
graphic mobility and labour market outcomes, 
Economica, 76(303), 528–556.
Ruzik-Sierdzińska, A. (2018), Krótkookresowe 
skutki programu Rodzina 500+, Studia z Polityki 
Społecznej, 5, 1(17), 63–75.
Rutkowska, A. (2002), Wielodzietność – problem 
socjalny i próby pomocy, Praca Socjalna, 3, 30–32.
Schnitzlein, D. D. (2014), How important is the fa-
mily? Evidence from sibling correlations in perma-
nent earnings in the USA, Germany, and Denmark, 
Journal of Population Economics, 27(1), 69-89. 
Shavit, Y., and Pierce, J.L. (1991), Sibship size and 
educational attainment in nuclear and extended 
families: Arabs and Jews in Israel,  American 
Sociological Review, 56(3), 321–330. 
Silles, M. A. (2010), The implications of family size 
and birth order for test scores and behavioral 
development, Economics of Education Review, 
29(5), 795–803. 
Skog, F. (2016). The impact of family composition 
on adult earnings. Umeå, Sverige: Department 
of Sociology Umea University.
Skrzypniak, R. (1997). Socjalizacja i wychowanie 
w rodzinach o zróżnicowanej liczbie dzieci. Koszalin: 
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. 
Stash, S. (1996), Ideal-family-size and Sex-
-composition Preferences among Wives and Hus-
bands in Nepal, Studies in Family Planning, 27(2), 
107-118. 
Szostek, D. (2015), Struktura konsumpcji i jakości 
życia wielodzietnych gospodarstw domowych, 
Handel wewnętrzny, 4(357), 113-123.

Szyszka, M. (2009). Realizacja funkcji miłości 
w rodzinach wielodzietnych. W: W. Muszyński (red.) 
,„Kocha się raz?” Miłość w relacjach partnerskich 
i rodzinnych (s.396–408). Toruń: Wydawnictwo 
Adam Marszałek.
Szyszka, M. (2015). Wielodzietność w Polsce 
- społeczne postrzeganie i pomoc państwa. 
W: I. Taranowicz, i Grotowska, S. (red.), Rodzina 
wobec wyzwań współczesności. Wybrane proble-
my (s. 177-192). Wrocław: Oficyna Wydawnicza 
Arboterum.
Świątek, K. (2012). Społeczny odbiór wielodzietności 
w opiniach matek posiadających liczne   
potomstwo. W: A. Kwak, i Bieńko, M. (red.), 
Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę (s.199–
224). Warszawa: Wydawnictwa   Uniwersytetu 
Warszawskiego.
Trawińska, M. i Kuleszyńska-Dobrek, J. (red.). 
(1996). Rodziny niepełne i wielodzietne. Warszawa: 
Centrum Rozwoju Służb Społecznych. 
Wagner, M. E., Schubert, H. J. P., and Schubert, 
D. S. P. (1983), Family size effects: A revision,  
Journal of Genetic Psychology, 146, 65-78.
Wielowieyski, A. (1974). Przed nami małżeństwa. 
Kraków: Wydawnictwo Znak.
Włodarzyk, E. (2011). Potrzeba ochrony 
macierzyństwa i wielodzietności, czyli czy stan 
błogosławiony Polek ma błogosławieństwo 
państwa. W:  E. Włodarczyk, i Cytlak I. (red.), 
Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych. 
Z teorii i praktyki pracy socjalnej (s.153-177).  
Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza.
Ziemska, M. (1977). Rodzina a osobowość. 
Warszawa: Wiedza Powszechna.
Zrałek, M. (2001). Ubóstwo dzieci w rodzinach 
wielodzietnych. W: J. Sztumski (red.), Pokolenie 
wygranych? Dzieci i młodzież w procesie transfor-
macji społeczno-gospodarczej i politycznej Polski 
(s.85-96). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego.
Żeglicka, H. (1998), Rodziny wielodzietne. 
Seminarium w IPISS, Polityka Społeczna, 3, 31–33.

Raporty/Komunikaty z badań
BCMM. (2007). Postawy kobiet wobec rodzin 
wielodzietnych. Katowice.
Centrum Badania Opinii Społecznej [CBOS]. 
(2019). Preferowane i realizowane modele życia 
rodzinnego 46/2019. Warszawa: CBOS.
Centrum Badania Opinii Społecznej [CBOS]. (2013). 
Rodzina - jej współczesne znaczenie i rozumienie 
BS/33/2013. Warszawa: CBOS.
Centrum Badania Opinii Społecznej [CBOS]. (2012). 
Potrzeby prokreacyjne oraz preferowany i realizo-
wany model rodziny BS/61/2012. Warszawa: CBOS.
Centrum Badania Opinii Społecznej [CBOS]. 
(2008). Nie ma jak rodzina BS/40/2008. Warszawa: 
CBOS.
Centrum Badania Opinii Społecznej [CBOS]. 
(2000). Sytuacja polskich rodzin – oceny 
i postulaty, BS 53/2000. Warszawa: CBOS.
Centrum Badania Opinii Społecznej [CBOS]. 
(1996a). Rodzina w dobie przemian – postrzegane 
zagrożenia BS/186/184/96. Warszawa: CBOS.
Centrum Badania Opinii Społecznej [CBOS]. 
CBOS 1996b, Polityka państwa wobec rodziny 
BS/194/192/96, Warszawa.
Ipsos Polska (2016), Wielodzietni w Polsce. Raport, 
Związek Dużych Rodzin „,Trzy Plus”   Retrieved from 
http://www.3plus.pl/wielodzietni-w-polsce-ra-
port-2016,a319.html   
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej [ROPS]. 
(2011). Sytuacja życiowa rodzin wielodzietnych, 
korzystających z pomocy społecznej w woj. 
Opolskim. Opole: ROPS. 
Szostek, D. (2014), Jakość życia rodzin 
wielodzietnych w Polsce: raport z badania,  
Pieniądze i Więź, 3, 132-141.

Portale internetowe: 
www.3plus.pl 
www.wielodzietni.org
www.wielodzietni.net 
www.elfac.org

Rodziny wielodzietne w badaniach socjologicznych



Rodziny wielodzietne - aktualny stan badań i najważniejsze wyzwania. 
Perspektywa polska i niemiecka. 2021

24 - 25 Wielodzietność - perspektywa  psychologiczna

Wielodzietność 
- perspektywa 
psychologiczna

zą tego, w jaki sposób właściwości dziecka 
zmieniają się wraz ze zmianą istotnych 
właściwości opiekunów. Być może jest 
to założenie błędne, ale do tej pory nie po-
jawiły się w psychologii koncepcje suge-
rujące, że opiekunowie w rodzinach wielo-
dzietnych różnią się istotnie pod względem 
jakichś właściwości psychologicznych 
od innych osób. Trudno jest zatem znaleźć 
badania omawiające wpływ opiekunów 
z rodzin wielodzietnych na swoje potomstwo 
w kontraście do wpływu innych opiekunów. 
Istnieją jednak dwie istotne kwestie związa-
ne z właściwościami rodzin wielodzietnych, 
które pozostają przedmiotem zaintereso-
wania psychologów. Obydwie związane są 
z liczbą dzieci w danej rodzinie. Po pierwsze 
analizuje się to, jaka jest relacja między licz-
bą dzieci w rodzinie, a rozmaitymi zasobami 
(materialnymi i niematerialnymi), który-
mi dysponuje pojedyncze dziecko w danej 
rodzinie. Po drugie analizuje się to, w jaki spo-
sób na rozwój dziecka wpływa posiadanie 
lub nieposiadanie starszego lub młodszego 
rodzeństwa oraz generalnie kwestia kolej-
ności urodzin. Oczywiście kwestia ewentual-
nego wpływu kolejności urodzeń ma również 
zastosowanie do rodzin z dwójką dzieci, ale 
w szczególny sposób dotyczy rodzin wielo-
dzietnych. 

Omówienie perspektywy psychologicznej 
względem zjawiska rodzin wielodzietnych 
nie jest zadaniem łatwym. Przede wszystkim 
we współczesnej psychologii pojęcie rodzi-
ny wielodzietnej jako osobnego przedmiotu 
badań praktycznie nie występuje. Przykła-
dowo, we flagowym, wielotomowym pod-
ręczniku współczesnej psychologii rozwoju 
Handbook of Child Psychology and Deve-
lopmental Science (Lamb i Lerner, 2015) 
występuje rozdział poświęcony rozwojowi 
dzieci w różnorodnych kontekstach rodzin-
nych (Ganong, Coleman, i Russell, 2015) 
oraz rozdział poświęcony rozwojowi spo-
łeczno-emocjonalnemu w kontekście ro-
dziny (Golombok i Tasker, 2015). Żaden
z tych rozdziałów nie zawiera jednak osobnej 
sekcji poświęconej rodzinom wielodzietnym
Omówiony jest związek rozwoju dziecka 
ze zmiennymi takimi jak: liczba czy płeć 
rodziców oraz innych opiekunów, rodzaj 
relacji pomiędzy opiekunami, warunki ich 
wspólnego życia, zmienność relacji opie-
kuńczych, ale liczba dzieci w danej rodzinie 
nie stanowi osobnego zagadnienia.

Taki stan rzeczy po części może wynikać 
z faktu, że psychologia koncentruje się na 
jednostce, a nie na grupie. Mamy zatem 
przede wszystkim do czynienia z anali-

Teoria rozbieżności i zmniejszających się 
zasobów, a rozwój poznawczy. 
W odniesieniu do relacji między liczbą dzie-
ci, a zasobami testuje się dwie koncepcje 
teoretyczne: teorię rozbieżności oraz teo-
rię zmniejszających się zasobów. Obydwie 
starają się wyjaśnić obserwację, która była 
dość powszechna w doniesieniach ba-
dawczych z początku XX wieku, mówiącą 
o zmniejszeniu osiągnięć edukacyjnych 
i ogólnie zdolności poznawczych wraz z ko-
lejnością narodzin i zwiększaniem się liczby 
rodzeństwa (Belmont i Marolla, 1973; Che-
rian, 1990). Niektóre współczesne badania 
również potwierdzają taki efekt. Przykła-
dowo analiza danych z międzynarodowe-
go programu oceny kompetencji uczniów: 
Programme for International Student As-
sessment (PISA) z roku 2006 wskazuje, 
że istnieje negatywny związek między osią-
gnięciami edukacyjnymi i kolejnością na-
rodzin (Konarzewski, 2014). Podobne dane 
przynosi analiza wyników uczniów w pro-
gramie PISA z lat 2009–2012, gdzie okazało 
się, że liczba rodzeństwa jest negatywnym 
predyktorem osiągnięć (Burhan, Yunus, To-
var, i Burhan, 2017). Inne badania sugerują 
jednak, że kolejność narodzin nie ma związ-
ku z inteligencją, a zaobserwowane wcze-
śniej zjawiska wynikają z różnic pomiędzy 
rodzinami, a nie z interakcji w ramach jednej 
rodziny (Wichman, Rodgers, i MacCallum, 
2006). Do kwestii rozbieżności danych jesz-
cze wrócimy, przedstawmy jednak najpierw 
dwie koncepcje teoretyczne, które starają 
się wyjaśnić omawiane zjawisko. 

Teoria rozbieżności (Zajonc i Markus, 1975) 
zakłada, że na zdolności poznawcze dziecka 
w danej rodzinie wpływa średni poziom 

złożoności poznawczej członków danej 
rodziny. Wychodząc z założenia, że rodzice 
posiadają znacznie wyższe zdolności 
niż dzieci, teoria ta sugeruje, że pojawienie 
się kolejnych dzieci obniża średni poziom 
złożoności poznawczej środowiska wycho-
wawczego. Teoria zmniejszających się za-
sobów sugeruje z kolei, że za efekt obniżenia 
poziomu osiągnięć edukacyjnych odpo-
wiada konieczny kompromis między jako-
ścią i ilością w zakresie inwestycji rodziciel-
skich. Większa liczba potomstwa pociąga 
za sobą konieczność zmniejszenia jakości 
inwestycji w poszczególne dzieci. Argu-
mentuje się przykładowo, że różne sposo-
by rozwiązania tego kompromisu stanowią 
różne strategie reprodukcyjne wykształcone 
w toku ewolucji (MacDonald, 1999). 

Teoria zmniejszających się zasobów, choć 
już nie teoria rozbieżności, przewiduje jedno-
cześnie, że wpływ wielodzietności na roz-
wój poznawczy jednostki powinien być sil-
nie moderowany przez kontekst społecz-
no-kulturowy. Przykładowo, w zależności 
od tego czy w danym środowisku istnieją 
programy wsparcia ekonomicznego, które 
zmniejszałyby obciążenie finansowe zwią-
zane z liczną rodziną, powinniśmy obser-
wować większy lub mniejszy związek licz-
by rodzeństwa i osiągnięć edukacyjnych. 
W istocie, okazuje się, że relacja między 
osiągnięciami edukacyjnymi i liczebnością 
rodziny silnie zależy od kontekstu. Przykła-
dowo, badania z Indonezji wskazują na to, 
że negatywny związek licznego rodzeństwa 
i edukacji pojawił się w środowisku zurbani-
zowanym w połowie XX wieku i był związany 
z transformacją ekonomiczną (Maralani, 
2008). Inni badacze wskazują, że normy 
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społeczne i instytucje mogą doprowadzić 
do braku negatywnego efektu zasobów 
rodzicielskich, a efekty zmniejszających się 
zasobów są silniejsze w rodzinach o niższym 
statusie socjoekonomicznym (Öberg, 2017). 

Kolejne badania ilustrują fakt, że efekt 
zmniejszających się zasobów jest nie tylko
moderowany przez istnienie instytucji 
wsparcia, ale również przez to jakich zmien-
nych dotyczy obserwacja. Przykładowo, ba-
dania prowadzone w USA, dotyczące związ-
ku między liczbą rodzeństwa w kontekście 
zdrowia nie potwierdzają hipotezy o obni-
żeniu się zdrowia wraz z wielodzietnością. 
Badacze przewidywali, że liczba potom-
stwa będzie negatywnie związana z jako-
ścią zdrowia (nadwagą) oraz liczbą cho-
rób, ale okazało się, że narodziny kolejnego 
dziecka wręcz zmniejszają prawdopodo-
bieństwo nadwagi i chorób u dzieci (Das-
gupta i Solomon, 2018). Komplementarne 
względem tego wniosku badania pokazują 
pozytywną relację między posiadaniem 
rodzeństwa, a partycypacją w młodzieżo-
wych i dziecięcych aktywnościach sporto-
wych (Howie, Daniels, i Guagliano, 2020). 

Wielodzietność a rozwój społeczny 
Dotychczasowe badania wskazywały zatem 
często na negatywny związek liczby rodzeń-
stwa i osiągnieć edukacyjnych, co wyjaśniano 
głównie teorią zmniejszających się zasobów. 
Jednak pojawiają się również doniesienia 
sugerujące, że w niektórych aspektach roz-
woju – nie tylkow zakresie sportu - zaso-
by psychologiczne w rodzinie wielodzietnej 
mogą być podwyższone. W szczególności 
dotyczy to rozwoju kompetencji społecznych. 

Analiza znacznej puli danych pocho-
dzących z badań dzieci przedszkolnych 
doprowadziła do konkluzji, że posiadanie 
rodzeństwa ma pozytywny związek z umie-
jętnością negocjowania relacji społecznych 
(Downey i Condron, 2004). Podobnie 
badania Morand (Morand, 1999) pokazały, 
że choć występuje negatywna relacja mię-
dzy liczbą rodzeństwa i wynikami w zakre-
sie werbalnych komponentów testów inte-
ligencji, to jednocześnie istnieje pozytywna 
relacja między liczbą rodzeństwa i testami 
inteligencji emocjonalnej. W badaniu (Pri-
me, Plamondon, i Jenkins, 2017) okazało się, 
że najmłodsze dzieci w rodzinach wielo-
dzietnych charakteryzują się wyższymi zdol-
nościami kooperacji mierzonymi w wieku 3 
lat. W badaniu tym sytuacja problemowa 
wymagała współpracy dziecka i rodzica, 
gdzie każda z osób musiała wykonać okre-
śloną czynność, aby osiągnąć wspólny cel. 

Inne badania wskazują na specyficzne 
mechanizmy, które mogą leżeć u podłoża 
tych zjawisk. Przede wszystkim sugeruje 
się rozwój tzw. teorii umysłu, czyli zdol-
ności wnioskowania o stanach umysło-
wych innych osób co może być wspierane 
w sytuacji posiadania licznego rodzeństwa 
(Perner, Ruffman, i Leekam, 1994). Kolej-
ne badania pokazały jednak, że kluczowy 
dla rozwoju teorii umysłu może być fakt 
posiadania rodzeństwa w zbliżonym wie-
ku, ale już nie łączna liczba rodzeństwa
(Peterson, 2000). Ostatnia metaana-
liza badań w tym nurcie sugeruje, że 
obydwa czynniki – zarówno liczba, jak 
i wiek rodzeństwa – odgrywają rolę. 
Pozytywnym predyktorem umiejętności 

społecznych jest ogólna liczba rodzeń-
stwa, ale w ramach tego najsilniejszy efekt 
ma liczba rodzeństwa w zbliżonym wieku 
(Devine i Hughes, 2018). Z kolei najnowsze 
badania (Paine, Pearce, van Goozen, 
de Sonneville, i Hay, 2018) nieco odbiega-
ją od uzyskanego wcześniej wzorca, gdyż 
pokazują znaczący wzrost zdolności poznania
społecznego u dzieci wieku 7 lat, które 
posiadają młodsze rodzeństwo, ale tylko 
wtedy, gdy owo młodsze rodzeństwo po-
jawiło się, gdy dzieci te były przynajmniej 
w wieku 2 lat. Sugeruje się zatem, że dzieci 
korzystają poznawczo na pojawieniu się 
rodzeństwa tylko wtedy, gdy są już gotowe 
do podstawowego analizowania stanów 
umysłowych swoich młodszych braci czy 
sióstr. Wydaje się zatem, że również ten 
efekt może być zależny od kontekstu roz-
wojowego, co wymaga dalszych badań. 

Powyższe dane sugerują pozytywny 
wpływ rodzeństwa na rozwój kompeten-
cji społecznych. Odpowiedzialne mogą 
być za to mechanizmy rozwoju społecz-
nego poprzez rozwiązywanie konfliktów 
czy wspólne interakcje (zabawa w uda-
wanie). Jednakże inne badania sugerują, 
że w przypadku rozwoju intelektualnego 
i wiedzy optymalna jest znaczna różni-
ca wieku pomiędzy rodzeństwem. Jest to 
również jeden z elementów wspomnia-
nej wcześniej teorii rozbieżności (Zajonc 
i Markus, 1975). Sugeruje się, że w sytuacji, 
w której istnieje znaczący okres czasu po-
między narodzinami rodzeństwa, może wy-
stąpić tzw. efekt nauczania, czyli pozytywny 
wpływ doświadczenia bycia w roli nauczy-
ciela względem młodszego rodzeństwa, 

który wpływa zarówno na poprawę rozwoju 
poznawczego samego „,nauczyciela”, 
jak i młodszego rodzeństwa (Qureshi, 
2018). Podobnie wyniki badań z udziałem 
dzieci z diagnozą zaburzenia ze spektrum 
autyzmu sugerują, że posiadanie starszego 
rodzeństwa pozytywnie wpływa na zmniej-
szenie się u dzieci z zaburzeniami spektrum 
autyzmu deficytów w zakresie interakcji 
społecznych (Ben-Itzchak, Nachshon, 
Zachor, 2019). 

Okazuje się jednak, podobnie jak w przy-
padku relacji wielodzietności i osiągnięć 
szkolnych, że i tutaj w niektórych kontek-
stach obserwowana relacja albo nie wy-
stępuje, albo jest odwrotna od typowej. 
Część badaczy, odnosząc się do teorii 
zmniejszających się zasobów, pokazuje 
obniżenie się określonych zdolności 
społecznych wraz z liczbą rodzeństwa. 
W szczególności zdaje się to tyczyć takich 
kompetencji, w których rola osoby dorosłej 
zdaje się być trudna do zastąpienia przez 
rolę starszego rodzeństwa. Przykładowo 
badania (Havron et al., 2019) oparte na 
danych z Francji sugerują, że generalnie 
posiadanie rodzeństwa zmniejsza poziom 
inwestycji rodzicielskich i obniża zdolno-
ści komunikacyjne (werbalne) młodszego 
rodzeństwa. Jednocześnie okazało się 
w tym badaniu, że posiadanie starszej 
siostry kompensuje spadek zdolności wer-
balnych, wynikający ze zmniejszonej uwa-
gi rodziców. Efektu takiego nie obserwuje 
się w sytuacji posiadania starszego brata. 
Badania te sugerują, że ewentualne deficyty
zasobów uwagi rodzica mogą wpływać 
na nabywanie kompetencji społecznych, 
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ale też, że deficyty te mogą być kom-
pensowane przez innych członków rodzi-
ny. To, że nie zawsze tak się dzieje, może 
być zależne od roli i odpowiedzialności 
starszego rodzeństwa. Podobne dane 
dotyczące negatywnych konsekwencji 
zmniejszonej uwagi ze strony rodziców pre-
zentują Breining i współpracownicy (Breining 
i in., 2020). Analizując dane z Danii i USA, 
zauważyć można pozytywny związek mię-
dzy problemami wychowawczymi (uwagi 
w szkole, problemy z przestrzeganiem pra-
wa) u chłopców wychowujących się w rodzi-
nach z dwójką lub większą liczbą dzieci 
w porównaniu z synami pierworodnymi. 

Możliwe jest przy tym, że kluczową kwestią 
nie jest tutaj fakt wychowywania się 
w rodzinie wielodzietnej, ale kwestia normy 
uprzywilejowania dzieci pierworodnych. 
Efekt dotyczący uprzywilejowania dzieci 
pierworodnych pokazują badania (de Haan,
2010). Autorzy wykazują w tym badaniu, 
że wielkość rodzeństwa nie ma znaczenia 
dla osiągnięć edukacyjnych najstarszego 
dziecka, a kluczowe jest to, że najstarsze 
dziecko generalnie otrzymuje największe 
inwestycje finansowe ze strony rodziców. 
Podobnie badanie (Kantarevic i Mechoulan, 
2006), opierające się na danych z USA, po-
kazuje, że wysokie osiągnięcia edukacyjne 
są najbardziej prawdopodobne dla pierw-
szego dziecka, ale nie ma różnic w tym 
zakresie między kolejnymi i najmłodszymi 
dziećmi. Dodatkową ilustracją omawiane-
go zjawiska są badania (Kristensen i Bjer-
kedal, 2007). Autorzy wykorzystali dane 
wojskowe z Norwegii pokazując, że zwią-
zek inteligencji z liczbą rodzeństwa ma się 

nie tyle do biologicznej kolejności urodzin, 
ile do rangi społecznej w ramach rodziny. 
Sugeruje to rolę jaką odgrywają normy 
społeczne funkcjonujące w ramach rodziny 
i kwestia normy uprzywilejowania pierwo-
rodnych dzieci. 

Osobowość i zdrowie psychiczne 
Badacze z obszaru psychologii poświęcili 
też uwagę kwestii relacji zaburzeń psy-
chicznych oraz innych cech osobowości 
i liczby rodzeństwa. Badanie (Hardt, Wey-
er, Dragan, i Laubach, 2017) z udziałem 
dorosłych osób z Polski i Niemiec sugeruje, 
że liczba rodzeństwa, kolejność narodzin 
nie ma znaczenia dla zdrowia psychicz-
nego. Podobnie badania (Lejarraga, Frey, 
Schnitzlein, i Hertwig, 2019) sugerują brak 
związku między kolejnością narodzin 
i tendencją do podejmowania ryzyka. Inne 
dane, uzyskane z badań na próbie o zna-
czącej liczebności z Niemiec, Wielkiej Bry-
tanii i USA, również nie pokazują zależności 
między osobowością i kolejnością narodzin 
(Rohrer, Egloff, i Schmukle, 2015).

Damian i Roberts (2015b, 2015a) podsu-
mowują obecny stan wiedzy w tym obszarze
wskazując na to, że nie mamy obecnie 
podstaw, aby sądzić, że kolejność narodzin 
ma związek z globalnymi cechami oso-
bowości, a związek kolejności narodzin ze 
zdolnościami intelektualnymi istnieje, ale 
siła tego efektu nie jest tak znacząca jak 
kiedyś sądzono. Autorzy argumentują, że 
wiele wcześniejszych badań dotyczących 
relacji cech osobowości i kolejności 
narodzin opartych było na próbach 
niereprezentatywnych i na wnioskowaniu 

w oparciu o testy bez wystarczającej mocy 
statystycznej.

Autorzy wskazują ponadto, że przyczyną po-
wracającego przekonania, że istnieją zna-
czące różnice w osobowości dzieci zależne 
od ich kolejności narodzin, zatem typowego 
miejsca w strukturze rodziny, może być fakt, 
że kolejność narodzin zawsze nakłada się na 
różnice rozwojowe wynikające z wieku. Ozna-
cza to, że ludzie bardzo często obserwują 
różnicę osobowości między dzieckiem star-
szym i młodszym, ale różnica ta może wy-
nikać po prostu z uniwersalnych procesów 
rozwojowych i dynamiki zmian osobowo-
ści wraz z dorastaniem. Jej przyczyną nie 
musi być fakt, że dziecko młodsze wycho-
wuje się w określonej „,niszy” wytworzonej 
przez fakt posiadania starszego rodzeństwa 
lub odwrotnie.

Debata dotycząca relacji kolejności urodzeń 
i osobowości nie zakończyła się jednak 
w roku 2015 wraz z argumentami Damiana 
i Robertsa. Black, Grönqvist i Öckert (2018) 
analizując dane ze Szwecji, oparte o woj-
skowe rejestry rekrutacyjne, które uwzględ-
niają znaczące grupy mężczyzn z wielu 
kohort, ponownie wskazują na istnienie 
relacji między niszą wychowawczą (sta-
tusem w rodzinie), a cechami osobowości 
i wykonywanym zawodem. Pokazują, że ist-
nieje pozytywna relacja między wyższym 
statusem w rodzinie, a pracą zawodową 
wymagającą stabilności emocjonalnej, 
odpowiedzialności i zdolności przywód-
czych. Jest to zgodne ze wcześniejszymi 
badaniami, które sugerowały wyższy 
poziom sumienności i potrzeby osiągnięć 

u pierworodnych, a wyższy poziom ugodo-
wości u dzieci urodzonych później (Paulhus, 
Trapnell, i Chen, 1999). Debata trwa zatem 
nadal. 

Konkluzja
Wyraźnie widać, że debata nad psycholo-
gicznymi konsekwencjami wychowywania 
się w rodzinie wielodzietnej, choć nie nale-
ży do głównego obszaru zainteresowania 
psychologów, nadal trwa i zawiera wie-
le nierozwiązanych problemów. Przede 
wszystkim nadal nie rozumiemy dokładnie 
tego, w jakich kontekstach dochodzi do ob-
niżenia się osiągnięć edukacyjnych w sytu-
acji posiadania licznego rodzeństwa i jakie 
oddziaływania społeczno-ekonomiczne
mogą temu obniżeniu zapobiec. Teoria 
wskazuje na zmniejszające się zaso-
by inwestycyjne po stronie opiekunów 
i zasoby te dotyczyć mogą zarówno kwe-
stii poznawczych (uwaga, uczenie dzieci), 
jak i materialnych (przekazywanie zasobów 
finansowych). W obydwu przypadkach są 
to problemy, które zdają się być możliwe 
do niwelowania odpowiednią polityką spo-
łeczną oraz organizacją norm społecznych 
w ramach rodziny (np. kwestia odpowie-
dzialności starszego rodzeństwa za eduka-
cję młodszego oraz egalitaryzm w zakresie 
inwestycji – w szczególności brak fawory-
zacji najstarszego rodzeństwa). Po drugie, 
badania wskazują na potencjalnie pozy-
tywne efekty posiadania licznego rodzeń-
stwa w zakresie kompetencji społecznych. 
Również w tym przypadku nie rozumiemy 
jeszcze w pełni moderatorów tych relacji 
i nie znamy dokładnych mechanizmów, 
co sugeruje dalsze badania. 
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Na koniec warto podkreślić, że najmniej 
popularne, choć prawdopodobnie równie 
istotne, są kwestie badawcze związane 
z funkcjonowaniem par w relacji, w której 
występuje liczne potomstwo. Pojawienie 
się każdego dziecka w rodzinie stanowi 
znaczącą zmianę w relacji i stanowi po-
tencjalne źródło stresu i obciążenia. Istnieją 
oddziaływania terapeutyczne mające 
na celu poprawę radzenia sobie w sytuacji 
stresu, np. poprzez poprawę umiejętności 
komunikacji w relacji. Istnieją również takie 
oddziaływania psychologiczne, które mają 
na celu zmniejszenie źródeł stresu w relacji, 
np. redukowanie bezsenności w okresie 
pojawienia się małego dziecka w rodzi-
nie (Lavner i Bradbury, 2017). W obydwu 
przypadkach wydaje się, że oddziaływania 
te mogłyby być szczególnie przydatne dla 
opiekunów w rodzinach wielodzietnych. 
Jednocześnie wydaje się, że poznanie 
specyfiki funkcjonowania par w rodzinach 
wielodzietnych może przynieść cenne dane 
odnośnie decyzji o posiadaniu potomstwa, 
czy dotyczących stabilności relacji. Jest 
to jednak kolejny, niezbadany do tej pory, 
obszar ludzkiej aktywności. 
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arne3. W Narodowym Spisie Powszechnym 
rodzina jako jednostka spisowa pojawiła 
się po raz pierwszy w roku 1978 (kategorią 
spisywaną było wcześniej wyłącznie 
gospodarstwo domowe).

Pojęcie rodziny wielodzietnej nie jest jed-
noznacznie zdefiniowane i można spotkać 
różne wyjaśnienia tego terminu. Potocznie 
za rodzinę wielodzietną uważa się rodzinę 
z dużą liczbą dzieci. Dolna granica (liczby 
dzieci), warunkująca przydział do tej kate-
gorii, nie jest jednak oczywista i zmienia się 
w czasie (np. do czasów II wojny światowej 
było to co najmniej pięcioro dzieci (Kopeć, 
2020). Z perspektywy demograficznej za ro-
dzinę taką uważana jest rodzina z co najmniej 
czworgiem dzieci (czyli rodzinę zapewniają-
cą w sposób rozszerzony zastępowalność 
pokoleń) (Graniewska, 1980; Kawula, 1980). 
Obecnie jednak coraz powszechniej spoty-
kaną klasyfikacją jest ta, wypływająca z teorii 
i praktyki polityki społecznej, zgodnie z którą 
za rodzinę wielodzietną uważa się rodzinę 

Definicja wielodzietności
W ekonomii jednym z podstawowych 
podmiotów jest gospodarstwo domowe, 
nie rodzina. Także w statystyce 
jednostką spisywaną są gospodarstwa 
domowe. Wg definicji Głównego Urzędu 
Statystycznego (GUS) gospodarstwo 
domowe „,to zespół osób spokrewnionych 
ze sobą lub niespokrewnionych, mieszka-
jących razem i wspólnie utrzymujących się 
(gospodarstwo domowe wieloosobowe) 
lub osoba utrzymująca się samodzielnie, 
bez względu na to, czy mieszka sama, czy 
też z innymi osobami (gospodarstwo do-
mowe jednoosobowe)” (Główny Urząd 
Statystyczny [GUS], 2011, s. 30), a zatem nie 
jest to pojęcie tożsame z rodziną1. W pre-
zentacji wyników wyodrębnia się jednak 
różne typy biologiczne gospodarstw do-
mowych, w tym rodzica/ rodziców z dzieć-
mi2 (wyszczególniając wśród nich kate-
gorie takie jak: para z trojgiem dzieci na 
utrzymaniu oraz para z czworgiem i więcej 
dzieci na utrzymaniu), czyli rodziny nukle-

dr Anna Bebel

1 W tym samym opracowaniu jednak zamiennie z pojęciem gospodarstwa domowego używa się pojęcia rodziny.
2 Do składu gospodarstwa domowego nie wlicza się jednak młodzieży i dorosłych dzieci w wieku powyżej 15 lat, 
pobierających naukę poza miejscem zamieszkania, mieszkających w internatach, domach akademickich lub w domach 
prywatnych (nawet jeśli pozostają na utrzymaniu rodziców).
3 Do dzieci na utrzymaniu zalicza się dzieci własne (rodzone i przysposobione) będące w składzie gospodarstwa 
domowego w wieku 0-14 lat (włącznie) oraz dzieci do ukończenia 25 lat, jeżeli nie posiadają własnego źródła utrzymania 
i nie pozostają w związku małżeńskim (formalnym lub nieformalnym).
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posiadającą co najmniej troje dzieci. Jest to 
związane z faktem znacznego pogorszenia 
się sytuacji materialnej rodziny właśnie po 
narodzeniu trzeciego i kolejnych dzieci, a za-
tem to zwykle w takim ujęciu są przedstawia-
ne rodziny wielodzietne w opracowaniach 
poświęconych warunkom ekonomicznym 
rodzin (Bonisławska, 2010; Graniewska, 1980;  
Rodzewicz, 1978). W aktach prawnych zwią-
zanych z systemem pomocy społecznej lub 
oświaty dodaje się, że definicja ta dotyczy 
wyłącznie dzieci pozostających na utrzyma-
niu rodziców (tzn. nieletnich lub uczących 
się). Ustawa o pomocy społecznej nie de-
finiuje pojęcia rodziny wielodzietnej. Pojęcie 
to pojawia się natomiast w ustawie o świad-
czeniach rodzinnych, zgodnie z którą ozna-
cza ono „,rodzinę wychowującą troje i więcej 
dzieci mających prawo do zasiłku rodzinne-
go” (Ustawa o świadczeniach rodzinnych…, 
2003)4, czy w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, 
gdzie przez rodzinę wielodzietną „rozumie się 
rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżo-
nek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej 
troje dzieci: 
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia, 
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – 
w przypadku gdy dziecko uczy się w: 
a) szkole – do dnia 30 września następują-
cego po końcu roku szkolnego, 
b) szkole wyższej – do końca roku akade-
mickiego – w którym jest planowane ukoń-
czenie nauki zgodnie z oświadczeniem, 

3) zapotrzebowania na lub korzystania 
z pomocy socjalnej (Balcerzak-Para-
dowska i  Graniewska, 1979; Forma, 2007; 
Piekut-Brodzka, 2014; Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej [ROPS], 2011; Rutkow-
ska, 2002;  Trawińska i Kuleszyńska-Dobrek, 
1996)6 
4) trudności w zaspokajaniu potrzeb 
związanych m.in. z wypoczynkiem i kul-
turą (Balcerzak-Paradowska, 2004; Bebel, 
2013; Kopeć, 2020)
oraz w powiązaniu z aspektami demo-
graficznymi (Graniewska, 2004; Szukalski, 
2012).

Często jednak są to publikacje nie ekono-
mistów, ale socjologów czy pedagogów. 
Z reguły  to prace o charakterze interdy-
scyplinarnym. W badaniach o charakterze 
ekonomicznym analizowane są: sytuacja 
materialna (dochody, wydatki oraz ma-
jątek) oraz szerzej rozumiane bezpieczeń-
stwo ekonomiczne rodzin wielodzietnych  
(Kośny, 2012).

W publikacjach tych rodziny wielodziet-
ne są z reguły przedstawiane jako rodziny 
znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji 
materialnej (wynikającej przede wszystkim 
z konieczności ponoszenia dużych wydat-
ków, związanych z utrzymaniem dzieci, przy 
poziomie dochodów zbliżonych do tych 
uzyskiwanych w innych typach rodzin), 
a zatem szczególnie wrażliwe i narażone 
na deprywację potrzeb i ubóstwo oraz  
(relatywnie częściej niż inne typy rodzin) 

o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;  
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypad-
ku dzieci legitymujących się orzeczeniem 
o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności.5 (Ustawa o Karcie 
Dużej Rodziny…, 2014)

Wielodzietność jako przedmiot badań 
w dyscyplinie ekonomia

badania polskie
Warunki życia
Pośród licznych obszarów tematycznych, ja-
kimi zajmują się ekonomiści, problematyka 
rodzin nie należy do cieszących się dużym 
zainteresowaniem. Jeszcze mniej opraco-
wań obejmuje swym zakresem rodziny wie-
lodzietne. Kategoria rodzin wielodzietnych 
pojawia się przede wszystkim w pracach 
poświęconych warunkom życia (lub szerzej 
jakości życia) rodzin (Balcerzak-Paradow-
ska, 1997c, 2004; Bebel 2012; Bonisławska 
2008, 2010; Kołaczek 2009; Szostek 2014). 
Najczęściej jednak charakterystyka warun-
ków życia stanowi jedynie tło do dalszych 
rozważań w kontekście przede wszystkim:
1) ubóstwa i wykluczenia społecznego 
(Balcerzak-Paradowska, 1996, 1997b, 1997c, 
2004; Deskur, 2005; Jędrzejczak, 2013;  
Kaźmierczak-Kałużna, 2015; Zasępa, 2016)
2) bezrobocia (Balcerzak-Paradowska, 
1992a, 1992b, 1997a;   Balcerzak-Paradow-
ska i Staszewska, 1997)

zależne od pomocy państwa (m.in. w for-
mie świadczeń socjalnych).

Polityka rodzinna
W swoich pracach wielu autorów poszukuje 
przyczyn trudności z jakimi mierzą się 
rodziny wielodzietne oraz nierzadko także 
najlepszych możliwości ich rozwiązania 
(np. Krajewska, 2012), upatrując ich z reguły 
w odpowiednio skonstruowanych instru-
mentach polityki społecznej. Zdecydowa-
nie najwięcej prac poświęconych tematyce 
rodzin wielodzietnych pojawia się w kon-
tekście polityki społecznej lub więzi ro-
dzinnej. Duże rodziny pojawiają się w nich 
z reguły jako jej główni beneficjenci albo 
(częściej) główni poszkodowani jej słabo-
ści. Najczęściej publikacje takie stanowią 
przegląd i ocenę aktualnej polityki społecz-
nej/rodzinnej państwa i jej narzędzi w kon-
tekście wspierania rodzin (zwłaszcza wie-
lodzietnych). Instrumenty te są oceniane 
pod kątem ich skuteczności we wspieraniu 
rodzin (Balcerzak-Paradowska, 2004; Be-
bel, 2011a, 2011b, 2012b; Forma, 2013; Gło-
gosz, 2015; Kaźmierczak-Kałużna, 2018; 
A. Koperek i J. Koperek, 2014; Krynicka 
i Rudzka, 2006; Matejek i Zdebska, 2016; 
Miruć, 2011; Puzyna-Krupska, 2010;  Skrobisz, 
2011; Szczudlińska-Kanoś, 2019; Szyszka, 
2015; Witkowska, 2017).

Z uwagi na dość częste zmiany kierunków 
i metod realizowanej w Polsce polityki 
rodzinnej prace takie dość szybko tra-
cą jednak na aktualności, choć są 4 Do członków rodziny zaliczamy natomiast: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostają-

ce na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące 
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świad-
czenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna (…)do członków rodziny nie zalicza się 
dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełno-
letniego dziecka posiadającego własne dziecko (Ustawa o świadczeniach rodzinnych …, 2003).
5 Ustawa z dnia 5 grudnia…, 2014.

6 Rodziny wielodzietne pojawiają się także, obok uzależnień i przemocy, w grupie problemów socjalnych (Piekut-Brodzka, 
2014)
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niewątpliwym źródłem przydatnych i istot-
nych z perspektywy rodzin wielodzietnych 
danych. Część prac poświęcona jest upo-
rządkowaniu pojawiających się zmian 
w polityce rodzinnej oraz wskazaniu po-
żądanego kierunku jej dalszego rozwoju 
(np. Rymsza, 2016).  Większość z nich dość 
krytycznie ocenia realizowaną w Polsce po-
litykę społeczną względem rodzin z dziećmi 
(często uznając wręcz, że  takowej w Polsce 
nie ma, gdyż pojedynczych i tymczaso-
wych rozwiązań nakierowanych na wspie-
ranie rodzin nie można nazwać polityką), 
ale zdarzają się też prace o bardziej pozy-
tywnym wydźwięku (Szyszka, 2015). 

Do roku 2007 praktycznie nie było w polskiej 
polityce społecznej instrumentów wspie-
rania rodzin (jedynie wsparcie socjalne 
skierowane do najuboższych). Następnie, 
stopniowo zaczęto wprowadzać kolejne roz-
wiązania sprzyjające posiadaniu i wychowy-
waniu dzieci, m.in. ulgi podatkowe na dzieci, 
płatne, przedłużone urlopy macierzyńsko-
-rodzicielskie, czy wreszcie najbardziej 
znaczący i tym samym budzący najwięk-
sze kontrowersje program „,Rodzina 500+”. 
Większość rozwiązań skierowanych jest 
zarówno do rodzin z mniejszą, jak i więk-
szą liczbą dzieci, ale adresatem niektórych 
(np. Karty Dużej Rodziny) są wyłącznie 
rodziny wielodzietne. 

Niewątpliwie uruchomienie w Polsce pro-
gramu „„Rodzina 500+” spowodowało 
wzrost zainteresowania nie tylko mediów, 
ale także środowiska naukowego kwestią 
polityki rodzinnej w Polsce i skutecznych 
sposobów wspierania rodzin z dziećmi. 

2014b, 2016; Bigot i  Ślęzak, 2016; Krajewska, 
2015; Najwyższa Izba Kontroli [NIK], 2015a; 
Przeperski, 2014).

Rynek pracy
Jednak rodziny wielodzietne (w większości) 
utrzymują się nie tylko ze środków pomocy 
społecznej ale, przede wszystkim, z pracy 
najemnej lub na własny rachunek czy 
z gospodarstwa rolnego. Inne świadczenia 
stanowią dodatkowe źródło dochodu 
w takich rodzinach. Brakuje jednak publikacji 
poświęconych rodzicom wielodzietnym na 
rynku pracy, w tym zwłaszcza barierom jakie 
napotykają i propozycjom jak je pokonać. 
Sama literatura dotycząca problemu rodzi-
ców na rynku pracy, zwłaszcza w kontekście 
łączenia życia zawodowego i rodzinnego, 
jest dość obszerna. Nie uwzględnia jed-
nak zwiększonych trudności w tym zakresie 
z jakimi stykają się rodzice większej liczby 
dzieci niż jedno czy dwoje. Opracowania te 
dotykają zwłaszcza problemu podwójnego 
obciążenia kobiet wychowujących dzieci, 
a także (związanej z tym) mniejszej ich 
aktywności zawodowej (co nabiera szcze-
gólnego znaczenia w przypadku wychowy-
wania większej liczby dzieci).

Całościowo wątek rodzin wielodzietnych 
w kontekście godzenia życia zawodowe-
go i rodzinnego został poruszony w pracy 
Pauliny Bednarz-Łuczewskiej (2013). Temat 
pracy ubogich kobiet wielodzietnych 
w domu porusza natomiast w swoich 

Nie powinien także dziwić fakt szczególnego 
zainteresowania zwłaszcza rodzinami z dużą 
liczbą dzieci, czyli głównymi beneficjantami 
programu. Sam program zdaje się budzić 
dość silne emocje i sporo kontrowersji 
– zarówno w środowiskach naukowych, 
jak i publicystyce, jednak w debacie na-
ukowej dominuje raczej ocena samego 
programu i szerszego jego odziaływania 
(Centrum Badania Opinii Społecznej 
[CBOS], 2016, 2017; Dziwosz, 2017; Franiel-
czyk, 2018; Gajewicz, 2018; Gromada, 2018; 
Magda i in., 2019; Prokopowicz, 2017), niż 
koncentracja na rodzinach wielodziet-
nych jako jego beneficjantach co jest ra-
czej domeną publicystyki (Brzostek, 2017; 
Ćwieluch, 2016; Nowosielska, 2019; Zabłoc-
ka, 2020).  Pojawiają się jednak publikacje 
podejmujące temat wpływu świadczenia 
na sytuację rodzin wielodzietnych (Hanusik 
i Łangowska-Szczęśniak, 2018; Kaźmierczak-
Kałużna, 2019) oraz analizujące świadczenie 
pod kątem jego wpływu na zmniejszenie 
ubóstwa wśród rodzin z dziećmi (Brzeziń-
ski i Najsztub, 2016; Gasz, 2018; Krawczyk, 
2019; Liszatyński, 2017; Ruzik-Sierdzińska, 
2018; Szarfenberg, 2017). Wszyscy autorzy 
zauważają znaczący wpływ programu 
na poprawę warunków życia w rodzi-
nach wielodzietnych, choć zarówno efekty 
te, jak i sam program, są oceniane różnie.

Sporo publikacji poświęconych jest tak-
że instrumentowi skierowanemu wyłącz-
nie do rodzin wielodzietnych, czyli Karcie 
Dużej Rodziny - zarówno programowi 
ogólnopolskiemu i wielu tego typu pro-
gramom realizowanym regionalnie i lokal-
nie (Adamowicz, 2016; Bebel, 2011c, 2014a, 

publikacjach Izabela Kaźmierczak-Kałuż-
na (2015, 2016, 2018). Aktywność zawo-
dowa wielodzietnych rodziców i ich praca 
w domu były także jednymi z badanych 
obszarów w badaniu zleconym przez Zwią-
zek Dużych Rodzin „„Trzy Plus” (Związek Du-
żych Rodzin „,Trzy Plus” 7 [ZDR 3+], 2019).

System podatkowy
Oprócz programu 500+, który cieszy się 
obecnie największym zainteresowaniem 
z racji jego wysokości i uniwersalnego cha-
rakteru, wśród narzędzi wspierania rodzin 
z dziećmi (w tym wielodzietnych) analizo-
wany jest stopień prorodzinnych rozwiązań 
występujących w systemie podatkowym, 
w tym przede wszystkim tzw. ulga na dzieci 
(art. 27f Ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych…, 1991), która jednak, 
zwłaszcza od czasu wprowadzenia świad-
czenia 500+, nie odgrywa aż tak dużej roli 
we wspieraniu rodzin z dziećmi (choć i tutaj 
głównymi beneficjentami są rodziny wie-
lodzietne8). (Damaz i Gorąca-Paczuska, 
2018). Wysokość ulgi, a zatem jej znaczenie 
dla budżetu rodziny, uznaje się bowiem za 
niewystarczającą, gdyż przy obowiązują-
cych, dość wysokich, stawkach podatku 
w Polsce „,przeprowadzona symulacja 
pokazała, iż wysokość podatków pośred-
nich płaconych w cenach towarów i usług 
w przeliczeniu na jedną osobę w cztero-
osobowym gospodarstwie domowym jest 
wyższa niż kwota ulgi podatkowej na jedno 
dziecko” (Russel, 2016, p.132).

7 W skrócie ZDR 3+
8 ale nie wszystkie, gdyż konstrukcja tego narzędzia wiąże je wprost z podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT)
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Problematyka dobrobytu rodzin, w tym 
również rodzin wielodzietnych, pojawia się 
także w kontekście analiz i oceny syste-
mów podatkowych. Powstało wiele prac 
dotyczących konstrukcji systemu podat-
kowego zorientowanego na rodzinę, czyli 
uwzględniającego liczbę dzieci w rozlicze-
niach podatkowych rodziców. Prace te nie 
odnoszą się jednak wprost do rodzin wie-
lodzietnych, choć głównymi beneficjentami 
proponowanych rozwiązań byłyby właśnie 
rodziny z większą liczbą dzieci. Najczęściej 
zgłaszaną propozycją jest uwzględnienie 
w podatku PIT rodziców wychowujących 
dzieci tzw. ilorazu rodzinnego (polegają-
cego na uwzględnieniu w ustalaniu zdol-
ności podatkowej  podatnika jego sytuacji 
rodzinnej, tzn. liczby dzieci na utrzymaniu). 
Praca Angeliki Kędzierskiej-Szczepanak 
i prace Marka Kośnego dobrze opisują tę kon-
cepcję (Kędzierska-Szczepaniak, 2015; Kośny, 
2007; Kośny, 2017b; Kośny i Boesso, 2003)

System emertytalny 
Rodziny wielodzietne pojawiają się także 
w kontekście kształtowania i oceny systemu 
emerytalnego. Najczęściej podnoszonymi 
kwestiami z tego obszaru jest dyskryminu-
jący charakter poprzednio i obecnie funk-
cjonującego systemu względem rodziców 
(zwłaszcza matek) wielodzietnych (np. Sikora,
2013). Jednym z aktualnych tematów, 
stającym się nowym obszarem dyskusji, 
są zaproponowane w kwietniu 2018 roku 
przez Premiera RP, a wprowadzone w życie 
w marcu 2019 roku, tzw. „,emerytury matczy-
ne”, czyli świadczenie emerytalne dla kobiet, 

Badania te realizowane są w różnych 
cyklach (od corocznego BBGD do NSP 
przeprowadzanego co 10 lat) i dostarczają 
informacji m.in. o strukturze gospodarstw 
domowych, wykształceniu i zatrudnieniu 
ich członków, dochodach i wydatkach, 
o ubóstwie i wykluczeniu społecznym, wa-
runkach i jakości życia (w tym warunkach 
mieszkaniowych i subiektywnej ocenie 
sytuacji gospodarstwa domowego). 
Dodatkowo, część badaczy wykorzystuje 
także dane zgromadzone przez urzędy 
skarbowe (obejmujące informacje o wyso-
kości uzyskanych dochodów, zapłaconych 
podatków oraz składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne). Źródło danych 
o rodzinach wielodzietnych w Polsce sta-
nowić mogą także dane gromadzone 
w związku z obsługą ogólnopolskiego pro-
gramu Karta Dużej Rodziny, czy programu 
„,Rodzina 500+”.

Pierwsze badanie samych rodzin wielo-
dzietnych w odniesieniu do wybranych 
zagadnień (m.in. dochodów i wydatków, 
warunków mieszkaniowych, zadowole-
nia z życia czy struktury rodziny) zostało 
przeprowadzone  w roku 2016 przez Ipsos 
na zlecenie Związku Dużych Rodzin 3+ 
(ZDR 3+, 2019). Wzięły w nim udział przede 
wszystkim rodziny, będące członami Związ-
ku (70% badanych), a cała próba wyniosła 
około 500 respondentów. Niemniej jednak 
to właśnie ten raport stał się źródłem da-
nych o polskich rodzinach wielodzietnych 
w wielu publikacjach.

które urodziły co najmniej czworo dzieci 
i w wieku emerytalnym (60 lat) nie nabyły 
prawa do renty lub emerytury (Wacław-
ska, 2021). Jak jednak ocenia je samo Mini-
sterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
świadczenie to ma charakter pomocy spo-
łecznej (czyli skierowane jest dla najbardziej 
potrzebujących), a zmiana systemu emery-
talnego na mniej dyskryminujący rodziców 
(zwłaszcza posiadających liczne potom-
stwo) jest obszarem nieustannych prac 
władz państwowych (Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej [MRPiPS], 2020). 
Temat ten wydaje się zatem niezwykle aktu-
alny i zapewne należy się spodziewać kolej-
nych badań w tym obszarze. Równocześnie 
narastają kontrowersje wobec pomysłów 
rządowych uwzględnienia liczby dzieci 
w wypłacie emerytur (Kostrzewski, 2020). 
Autorami propozycji konstrukcji systemu 
emerytalnego w taki sposób, by uwzględniał 
on wkład rodziców w wychowanie i wyksztal-
cenie dzieci są m.in. Łukasz Jurek (2017) oraz 
Marek Kośny (2012, 2017a). 

Źródła danych
Podstawowym źródłem danych o sytuacji 
materialnej rodzin wielodzietnych dla więk-
szości badaczy jest  badanie
1. Budżetów gospodarstw domowych 
(BBGD), a ponadto:
2. Europejskie Badanie Warunków Życia 
Ludności (EU-SILC)9

3. Diagnoza Społeczna10

4. Badanie Aktywności Ekonomicznej Lud-
ności (BAEL)
5. Narodowy Spis Powszechny (NSP)

Inne raporty mają z reguły charakter regio-
nalny lub lokalny i nie zawsze dotyczą całej 
populacji wielodzietnych rodzin. Spośród 
raportów udostępnionych w Internecie wska-
zać można m.in. następujące publikacje:
• Sytuacja rodzin wielodzietnych w woje-
wództwie wielkopolskim. Aktualne potrzeby 
i możliwości wsparcia, Poznań 2017.
• Sytuacja życiowa rodzin wielodzietnych, 
korzystających z pomocy społecznej w woj. 
opolskim, Raport z badania regionalnego 
Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS 
w Opolu (ROPS, 2011).
Problemami rodzin wielodzietnych zajmują 
się zatem organizacje reprezentujące ich 
interesy i samorządy. Oprócz prowadzenia 
badań i publikowania raportów zarówno 
samorządy, jak i ZDR 3+ organizują także 
konferencje i sympozja, na których oma-
wiane są różnorodne kwestie dotyczące 
rodzin wielodzietnych, np.: zorganizowana 
w Gdańsku konferencja pod nazwą: 
„,Rodzina wielodzietna – koszt czy 
inwestycja?”, 24.04.201311.

Konferencje, seminaria i sympozja ini-
cjowane lub organizowane przez Związek 
Dużych Rodzin „,Trzy Plus”12:
• Sytuacja rodzin wielodzietnych w Polsce, 
18 lipca 2006 r.
• Polska dla Rodziny - Rodzina dla Polski, 
9 marca 2010 r. (odbyła się w Sejmie RP)
• I Ogólnopolska Konferencja ,„Polska dla 
Rodziny - Karta Dużej Rodziny w miastach 
i gminach”, 26 września 2011 r. (Konferencja 
pod patronatem i z udziałem Prezydenta RP)

10 W latach 2000-2015 przeprowadzono 8 rund badania
11 Źródło: http://srw.gda.pl/rodzina-wielodzietna-koszt-czy-inwestycja/9 polska część
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2006), albo jako jego nadzieja (Anger,  Geis 
i Plünnecke, 2017). Z tego drugiego podej-
ścia wynika także uzasadnienie konieczno-
ści wspierania takich rodzin przez państwo. 
Jak uzasadniają to w swojej pracy Groezen, 
Leers i Meijdam  (2003) potomstwo gene-
ruje bowiem pozytywne efekty zewnętrzne 
dla całego społeczeństwa, zaś koszt i wysi-
łek wychowawczy spadają przede wszyst-
kim na jednostkę (tzn. rodziców).

Część prac poświęcona jest także przeglą-
dowi lub porównaniu realizowanych w kraju 
lub wybranych krajach polityk rodzinnych 
pod kątem ich skuteczności we wspieraniu 
rodzin wielodzietnych (Ciobanu, 2017; Khu-
snutdinova i Khamatkhanova, 2018; Kostina 
i in., 2019). 

Badania prowadzone w zakresie rynku 
pracy i godzenia obowiązków zawodowych 
z życiem rodzinnym dowodzą, że większa 
liczba dzieci wpływa w sposób negatywny 
na zarobki i perspektywę zatrudnienia 
kobiet (Budig i England; Gustafsson, 2001; 
Hotz i in., 1997; Misra, Budig i Boeckmann, 
2011; Taniguchi, 1999). Szczególnie wysoki 
koszt ponoszą zwłaszcza kobiety z krajów 
o niskim wsparciu pracujących rodziców 
(Rindfuss i in., 2003; Engelhardt i in., 2004) 
i o nieelastycznych rynkach pracy (Ahn 
i Mira, 2002; Adsera, 2005).

Badania dowodzą także, że im dłuższa jest 
przerwa w zatrudnieniu (np. z powodu 
sprawowania opieki nad dzieckiem), tym 
mniejsze jest prawdopodobieństwo powrotu 
kobiety do pracy (Even, 1987), gdyż kobiety 
po kolejnych porodach coraz bardziej 

• Reforma emerytalna jako element polityki 
rodzinnej, 18 czerwca 2012 r. (sympozjum)
• II Ogólnopolska Konferencja „,Polska dla 
Rodziny - Karta Dużej Rodziny w miastach 
i gminach”, 18 marca 2013 r. (odbyła się 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, 
z udziałem przedstawicieli władz samorzą-
du terytorialnego: prezydentów, starostów, 
burmistrzów miast i wójtów gmin)
• Wsparcie rodzin z dziećmi w rozwiąza-
niach dot. PIT jako element polityki rodzin-
nej państwa, 26 marca 2014 r., w Warszawie 
(seminarium współorganizowane przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) 

badania międzynarodowe
Badania zagraniczne w odniesieniu do ro-
dzin wielodzietnych pojawiają się głównie, 
podobnie jak w Polsce, w kontekście trud-
nych warunków życia, ubóstwa (choć w tym 
wypadu przede wszystkim ubóstwa dzieci) 
i wykluczenia społecznego. Przy czym różni 
autorzy różnie definiują rodziny wielodzietne. 
Z reguły za rodzinę wielodzietną uzna-
wana jest, podobnie jak w Polsce, rodzina 
z co najmniej trojgiem dzieci, ale część 
opracowań (głównie tych dotyczących 
ubóstwa) zawęża tę grupę tylko do rodzin 
z co najmniej czworgiem dzieci.

Spośród prac obejmujących swoją tema-
tyką charakterystykę i warunki życia ro-
dzin wielodzietnych wskazać można m.in. 
na prace: Anger,  Geis i Plünnecke (2017); 
Audirac i Galant (1987); Calvi i in. (2020); 
Dorofeeva (2019); Espenshade, Kamenske 
i Turchi (1983); Iacovou i Berthoud (2006);  

odkładają moment powrotu do pracy 
(Joesch, 1994). Często w publikacjach 
pojawia się także kwestia podwójnego ob-
ciążenia kobiet: pracą zawodową i w domu 
(np. Moreno i in. 2011; Sayer, 2005).

Temat systemów podatkowych i ich oce-
ny pod kątem wpływu rodziny z dziećmi 
podjęli m.in.: Guerra (2015) oraz O’Dono-
ghue i Sutherland (1999).

Powstały także publikacje w całości poświę-
cone charakterystyce rodzin wielodzielnych 
w wymiarze krajowym (BMFSFJ, 2013; Bujard, 
2019a, 2019b; Eggen i Rupp, 2006 ) i lokal-
nym (Land, 1969). Ponadto Europejska Kon-
federacja Związków Dużych Rodzin (ELFAC) 
opracowała badanie prezentujące i porów-
nujące duże rodziny z różnych krajów Europy 
(Pozo, Oláh i Sztajner, 2017).

Podstawowe wnioski płynące z przeglądu 
badań
kwestie niekontrowersyjne (wspólne)

Warunki życia rodzin wielodzietnych
Rodziny wielodzietne znajdują się w grupie 
gospodarstw domowych o najtrudniejszej 
sytuacji materialnej i zagrożonych ubó-
stwem (np. Nowakowska 2000; Tarkowska 
2006). Jest to jednak z reguły związane 
z większą liczbą osób pozostających 
na utrzymaniu rodzica/rodziców, gdyż po-
ziom dochodów w takich rodzinach nie 
odbiega od przeciętnego dochodu w in-
nych typach rodzin (Głogosz 2015, Kośny 
2012). Nie jest zatem uprawnione przyjęcie 
założenia, że rodziny takie są mniej zaradne, 
czy pracowite. Część rodzin ma jednak 

Keddi i in. (2010); Khamatkhanova i Khu-
snutdinova (2017); Nauck (1995); Willitts 
i Swales (2003). 

Temat ubóstwa wśród rodzin z dużą liczbą 
dzieci podjęli zaś m.in.: Bradshaw i in. 
(2006); Cantillon i Van den Bosch (2002); 
Halladay (1972); Orbeta (2006); Redmond 
(2000), a temat wykluczenia społecznego 
Smoleva (2019). 

W badaniach zagranicznych pojawiają się 
kwestie póki co obce w polskim społeczeń-
stwie, a dotyczące pochodzenia imigra-
cyjnego większości rodzin wielodzietnych. 
Odsetek rodzin wielodzietnych jest bowiem 
w wielu krajach zachodnich znacznie wyż-
szy wśród rodzin emigranckich, zwłaszcza 
z określonych kręgów kulturowych i religij-
nych (np. muzułmańskich). Podejmowana 
jest także kwestia tzw. rodzin patchworko-
wych (rekonstruowanych), czyli tworzonych
przez pary, w których przynajmniej jed-
no z partnerów ma dziecko lub dzieci 
z poprzednich związków (Berrington i Stone, 
2017), czy zależności między poziomem 
wyksztalcenia a liczbą dzieci (Callens 
i Croux, 2005) – kwestie praktycznie nie-
obecne w polskich publikacjach.

W badaniach zagranicznych, w zależności 
od okresu badania i kraju, rodziny wielo-
dzietne przedstawiane są albo jako koszt 
dla społeczeństwa (prace brytyjskich 
autorów, m.in.: Florence, 1964, czy bada-
nia prowadzone w celu ustalenia „,ryzyka” 
wielodzietności przez Iacovou i Berthoud, 

12 Dane ze strony organizacji (https://www.3plus.pl/)
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problemy z zaspokojeniem nawet podsta-
wowych potrzeb domowników (Kotlarska-
Michalska, 2002), zaś największemu 
ograniczeniu podlegają zwłaszcza wydatki 
na sport, rekreację i kulturę oraz wypoczy-
nek (Balcerzak-Paradowska, 2004).

Nie należy jednak zapominać, że rodziny 
wielodzietne nie stanowią jednorodnej grupy 
i mogą borykać się z zupełnie innymi pro-
blemami. Warunki funkcjonowania rodziny 
z trojgiem dzieci, mieszkającej w dużym mie-
ście, gdzie oboje rodzice pozostają aktywni 
zawodowo są bowiem zupełnie inne niż ro-
dziny mieszkającej na wsi z kilkanaściorgiem 
dzieci i jednym żywicielem rodziny (Głogosz, 
2015). Rozbieżności takie dostrzec można 
choćby analizując wyniki badania zleconego 
przez ZDR 3+ (ZDR 3+, 2019). 

W badaniach jakościowych rodzin wie-
lodzietnych (Bebel, 2016; Kaźmierczak-
Kałużna, 2015, 2016) wyłania się duża ich 
zaradność, wynikająca zapewne z trud-
niejszych warunków życia i szeregu ogra-
niczeń przed jakimi stoją takie rodziny 
(spośród których do największych na pew-
no można zaliczyć ograniczenia finan-
sowe i czasowe). Przejawia się ona m.in. 
w umiejętnym korzystaniu z wszelkich do-
stępnych ofert darmowych oraz zniżko-
wych (np. dodatkowych posiłków w świe-
tlicy środowiskowej, bezpłatnych imprez 
i wydarzeń organizowanych przez gminy), 
dobrą orientacją w możliwościach tanie-
go i atrakcyjnego spędzania czasu wol-
nego, itp. A zatem można powiedzieć, że 
wiele z tych rodzin naprawdę dobrze wy-
korzystuje wszelkie posiadane zasoby. 

je skalę tych potrzeb). Wiele rodzin jednak 
(także spośród tych ubogich) dzięki dodat-
kowym środkom finansowym może sobie 
pozwolić na ciągle odkładany w czasie 
remont mieszkania, opłacenie dodatkowych 
zajęć dla dzieci, wspólny wypoczynek, a na-
wet oszczędzanie na lepszą przyszłość dla 
dzieci (Kaźmierczak-Kałużna 2019).

Rynek pracy i mieszkalnictwo
Dostępne wyniki pokazują znacznie większe 
obciążenie obowiązkami domowymi, w tym 
opieką nad dziećmi, kobiet (niż mężczyzn) 
we wszystkich typach rodzin z dziećmi. 
Obciążenie to wzrasta wraz z liczbą dzieci 
w rodzinie. Kobiety aktywne zawodowo 
i posiadające dzieci na wychowaniu są 
podwójnie obciążone. Co więcej, Polki spę-
dzają w pracy więcej czasu niż większość 
kobiet z innych krajów UE (m.in. Szwajcarii, 
Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Irlandii), 
zaś praca w domu zajmuje im porówny-
walną ilość czasu (Michoń, 2014). Dlatego 
też Polki często rezygnują z planów powięk-
szenia rodziny z obawy przed utratą pra-
cy i trudnościami w pogodzeniu obowiąz-
ków zawodowych z domowymi. Jesteśmy 
bowiem w grupie krajów o najgorszych wa-
runkach łączenia pracy z rodziną (Matysiak 
i Węziak-Białowolska, 2013).

Niski jest w związku z tym w Polsce wskaź-
nik aktywności zawodowej kobiet wycho-
wujących dzieci w wieku do 5 lat (Kubów, 
2012) oraz kobiet wielodzietnych, które na 

Może być to także odbierane jednak jako 
forma „,cwaniactwa”, czyli sposób na życie 
na koszt państwa (jeżeli polega wyłącz-
nie na umiejętnym korzystaniu z wszelkich 
dostępnych form pomocy socjalnej).

W rodzinach wielodzietnych często spo-
tykanym modelem jest aktywność zawo-
dowa wyłącznie jednego rodzica (jeden 
żywiciel rodziny), podczas gdy drugi (zazwy-
czaj matka) zajmuje się gospodarstwem 
domowym i opieką nad dziećmi. Sytuacja 
taka nie zawsze jest związana ze świado-
mym wyborem partnerów (choć część 
rodzin podejmuje taką decyzję celowo) 
i może wynikać ze zbyt dużych kosztów 
(w stosunku do uzyskanych potencjalnych 
korzyści) zapewnienia opieki nad dziećmi 
i wypełnianiem obowiązków domowych 
(których przybywa wraz z każdym kolejnym 
dzieckiem). Z tego powodu w strukturze 
dochodów rodziny wraz ze wzrostem liczby 
dzieci maleje udział dochodów z pracy, 
rośnie zaś udział dochodów ze świadczeń 
społecznych. Rodziny wielodzietne w więk-
szym stopniu niż te mniej liczne korzystają 
bowiem ze świadczeń rodzinnych (Głogosz, 
2015), a struktura źródeł dochodów jest 
znacznie bardziej zróżnicowana (często 
pozyskują dochody z wielu różnych źródeł).
Rodziny wielodzietne są bezsprzecznie naj-
większymi  beneficjentami programu ,„Ro-
dzina 500+”, co niewątpliwie wpłynęło na 
poprawę sytuacji życiowej tych rodzin i spa-
dek ubóstwa wśród nich. Spadek ten był 
jednak mniejszy od oczekiwanego, a część 
rodzin przeznacza świadczenie w cało-
ści wyłącznie na zaspokojenie najbardziej 
podstawowych potrzeb (co tylko ilustru-

dłuższy okres muszą wycofać się z rynku 
pracy i płacą za to ogromną cenę13. Zda-
niem sekretarza  generalnego  Kongresu  
Związków  Zawodowych  Brendana  Barbera 
wysokie koszty zapewnienia opieki nad licz-
nym potomstwem i wymuszona tym nie-
możność podjęcia zatrudnienia przyczy-
nia się do ubóstwa rodzin wielodzietnych 
(Bauman, 2007, za: Szymańska 2009).

Brak jednak opracowań dotykających pro-
blemów wyborów jakie stoją przed takimi 
rodzinami oraz bliższego przyjrzenia się 
losom kobiet aktywnych zawodowo i wy-
chowujących więcej niż jedno, czy dwoje 
dzieci. Brakuje także danych na temat 
jakości prac domowych wykonywanych 
przez pracujące i niepracujące zawodowo 
kobiety, trudno zatem uchwycić różnicę 
między tymi dwiema sytuacjami.

Oprócz obawy o utratę pracy, kolejną przy-
czyną powstrzymującą kobiety przed urodze-
niem (pierwszego lub kolejnego) dziecka są 
złe warunki mieszkaniowe. Także ten aspekt 
nie pojawia się zbyt często w kontekście 
rodzin wielodzietnych. Niemniej jednak można 
z dużą dozą pewności zakładać, że skoro 
czynniki te powstrzymują rodziny (zwłaszcza 
kobiety) przed powiększeniem rodziny  będą 
to także główne problemy z jakimi zmagają 
się rodziny posiadające liczne potomstwo.

Choć mieszkania, czy domy zajmowane 
przez rodziny wielodzietne są przeciętnie 

13 Potwierdzają to chociażby wypowiedzi samych rodzin: „,Żona z pewnością zapłaciła ogromną cenę za macierzyństwo. 
W zasadzie musiała poświęcić temu całe swoje życie. Na początku jeszcze próbowała utrzymać pracę i do niej wrócić, 
ale po trzecim dziecku to już było właściwie niemożliwe.” Cytat z wywiadu z ojcem 12 dzieci (Ćwieluch, 2016)
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rodzin). Od roku 2015 umożliwiono zatem 
rozliczenie ulgi ponad wysokość zapłaco-
nego podatku (do wysokości zapłaconych 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdro-
wotne) i podniesiono kwotę ulgi przysługu-
jącą na trzecie i kolejne dzieci (NIK, 2015b).
Rozwiązanie to nie jest jednak wystarczają-
ce, by zrekompensować rodzinom z dziećmi 
wydatki poniesione na opłacenie podatków 
pośrednich za towary konsumpcyjne. A za-
tem nadal rodziny z dziećmi są znacząco 
obciążone podatkami, tyle że pośrednimi 
(Russel, 2016). Najczęściej omawianą pro-
pozycją zmian w systemie podatkowym 
tak, by uwzględniał on przy określeniu zdol-
ności podatkowej sytuacji rodzinnej podat-
nika (tzn. liczby dzieci na utrzymaniu), jest 
stosowany we Francji tzw. iloraz rodzinny 
(Kędzierska-Szczepaniak, 2015; Kośny, 
2017b; Matyszewska, 2007). Rozwiązanie 
takie byłoby bardzo korzystne zwłaszcza 
dla rodzin z większą liczbą dzieci, a zatem 
rodziny wielodzietne byłyby niewątpliwie 
jego głównymi beneficjentami.

System emerytalny
W Polskim systemie emerytalnym pre-
miowana jest przede wszystkim praca 
zarobkowa danej osoby (na własną eme-
ryturę pracuje wyłącznie dana jednostka, 
nie rodzina). Okres bierności zawodowej 
w zasadzie pozbawia lub znacznie ograni-
cza świadczenia emerytalne w przyszłości. 
Premiowany jest zatem przede wszystkim 

większe od tych w których mieszkają rodzi-
ny z mniejszą liczbą dzieci14, po przeliczeniu 
zajmowanego metrażu przez liczbę domow-
ników powierzchnia ta znacznie maleje15,
oznaczając odpowiednio: 1,5 (dla rodzin 
wielodzietnych), 1,2 (dla rodzin z 2 dzieci) 
i 1,0 (dla rodzin z 1 dzieckiem) osób przypa-
dających przeciętnie na jeden pokój (GUS, 
2020, s. 258). Pomimo zatem wyższych 
kosztów związanych z budową, zakupem 
oraz utrzymaniem lokalu mieszkalnego 
(np. wyższe opłaty za czynsz, ogrzewanie, 
gospodarowanie odpadami, itp.) ilość 
przestrzeni dla poszczególnych członków 
rodziny jest średnio mniejsza niż w przypad-
ku mniejszych rodzin. Rodziny wielodzietne 
stają zatem w obliczu pytania o możliwość 
zamiany zajmowanego lokum na większe 
i bardziej dostosowane do zmieniającej się 
struktury rodziny (zwłaszcza w momencie 
pojawienia się kolejnego dziecka w rodzi-
nie). Zakup mieszania, czy domu wiąże się 
jednak z ogromnym wydatkiem, na jaki 
wiele rodzin nie może sobie pozwolić. Także 
koszty wynajmu większego mieszkania 
mogą okazać się zbytnim obciążeniem dla 
budżetu rodziny, nie mówiąc już o mniej-
szej dostępność dużych mieszkań na rynku 
nieruchomości. 

Pomoc w tym zakresie od kilkunastu lat 
oferują różne programy rządowe. Według 

model aktywnego pracownika (im mniej 
przerw w zatrudnieniu tym lepiej), co zniechę-
ca Polaków (zwłaszcza kobiety) do powięk-
szania rodziny. Częściowo kompensowane 
są okresy poza zatrudnieniem (np. urlop 
wychowawczy)17, ale kompensacja ta jest 
na niskim poziomie i ograniczona czasowo. 
Niższy wiek emerytalny kobiet w połączeniu 
z długimi okresami sprawowania opieki nad 
dziećmi i niską stopą zastąpienia18 (Chłoń-
-Domińczak, 2017, s. 27) skazuje matki po-
siadające większą liczbę dzieci na bardzo 
niskie emerytury (Kurowska, 2017). Od roku 
2019 funkcjonuje w Polsce także tzw. „,eme-
rytura matczyna” (czy emerytura „,Mama 
4 Plus”), przeznaczona dla kobiet19  w wieku 
emerytalnym, które wychowały co najmniej 
czworo dzieci i nie nabyły prawa do emery-
tury, albo świadczenia które otrzymują (np. 
renta) są niższe od najniższej emerytury. 
Świadczenie to jest jednak przeznaczone 
dla najuboższych w celu zapewnienia 
podstawowych środków do życia (jego 
wysokość jest równa kwocie najniższej 
emerytury), ma zatem charakter pomocy 
społecznej. Nie rozwiązuje tym samym kwe-
stii dyskryminacji przez system emerytalny 
wielu rodziców (głównie matek) poświę-
cających swój czas i wysiłek wychowaniu 
potomstwa, których praca nie dość, że nie 
zostaje wynagrodzona to jeszcze zostają za 
nią ukarani w jesieni swojego życia.  Tak-
że w tym zakresie pojawiają się jednak 
koncepcje umożliwiające uwzględnienie 

raportu NIK rodziny wielodzietne nie skorzy-
stały jednak znacząco z takich programów 
(tzn. programów mających za zadanie 
wspieranie zakupu mieszkania przez rodzi-
ny z dziećmi). Nawet program Mieszkanie 
dla Młodych (MdM), który uprzywilejowywał 
rodzin wielodzietne, nie okazał się dla nich 
szczególnie atrakcyjny, gdyż odsetek takich 
rodzin wśród beneficjentów programu  był 
niewielki  (NIK, 2015b). Nie ma szerszych 
badań na temat sytuacji mieszkaniowej 
i problemów jakie dotykają rodziny wielo-
dzietne w tym obszarze.  Propozycję bar-
dziej kompleksowego podejścia do kwestii 
mieszkaniowych z perspektywy dużych ro-
dzin wraz z ukazaniem potencjalnych roz-
wiązań stanowić może stanowisko ZDR 3+ 
wyrażone na stronie internetowej Związku16.

System podatkowy
Polski system podatkowy daje możli-
wość odliczenia od podatku ulgi związanej 
z wychowywaniem dzieci. Ulga ta wzrasta 
od trzeciego dziecka stanowiąc tym 
samym dodatkową korzyść dla rodzin wie-
lodzietnych. Niemniej jednak w rozliczeniu 
za rok 2013 z pełnego rozliczenia ulgi sko-
rzystała mniej niż połowa rodzin z trojgiem 
dzieci (41,3%) i mniej niż co czwarta rodzina 
z co najmniej czworgiem dzieci (24,2%). 
W większym stopniu skorzystały z ulgi ro-
dziny z mniejszą liczbą dzieci (ponad 60% 

14 średni metraż w przypadku rodzin wielodzietnych wynosi 98,8 m2, podczas gdy w rodzinach z 2 dzieci 88,6 m2, 
a w rodzinach z 1 dzieckiem 77,3 m2.
15 do 18,4 m2 w rodzinach wielodzietnych, 22,2 m2 w rodzinach z 2 dzieci oraz 25,8 m2 w rodzinach z 1 dzieckiem.
16 M.in. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/906,Stanowisko-ZDR-3-Plus-w-sprawach-mieszkaniowych; 
https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/325,Stanowisko-Zwiazku-Duzych-Rodzin-Trzy-Plus-w-sprawie-zabez-
pieczenia-potrzeb-mieszkaniowych-rodzin-wielodzietnych; https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/96,Postulaty
-na-rzecz-polityki-rodzinnej-ZDR-Trzy-Plus

17 Od roku 2013 r. ubezpieczeniem społecznym objęte są także osoby niebędąca pracownikami (nieaktywne zawodowo), 
przez okres do trzech lat.
18 Stopa zastąpienia to stosunek wysokości średniej emerytury do wysokości średniej pensji danego pracownika.
19 W pewnych okolicznościach świadczenie może zostać przyznane także mężczyźnie (ojcu co najmniej czworga dzieci).
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Pewnym kompromisem może być praca 
w niepełnym wymiarze godzin, ale także 
ta koncepcja ma zarówno zwolenników 
jaki i przeciwników. Na polskim rynku pracy 
jest to nadal rzadko spotykane rozwiąza-
nie. Co więcej, oznacza ono niższe dochody 
kobiet i niższe emerytury w przyszłości 
(Szaniawska, 2014). Innym rozwiązaniem 
jest propozycja ZDR 3+, by dać kobietom 
prawo do decydowania, czy chcą wró-
cić do pracy po urodzeniu dziecka/dzieci, 
czy może wolą pozostać w domu i opie-
kować się dziećmi. Państwo natomiast 
powinno przede wszystkim rozgraniczyć 
te dwa odmienne typy kobiet i tym, które 
decydują  się pozostać w domu i zwiększać 
dzietność, dać źródło utrzymania (dotacje 
i inne narzędzia).

Obszary do zbadania
Prowadzone badania koncentrują się nie-
mal wyłącznie na ukazywaniu rodzin wie-
lodzietnych jako ubogich i potrzebujących. 
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w systemie emerytalnym wkładu rodziców 
w wychowanie i wyksztalcenie dzieci (Ju-
rek, 2017; Kośny, 2012, 2017a). 

Kwestie kontrowersyjne 
(występują rozbieżności)

Kwestią, od której warto rozpocząć wszelkie 
rozważania, jest ta, jaką rodzinę powinniśmy 
nazywać wielodzietną i czy uzasadnione jest, 
aby wszystkie rodziny 3+ traktować tak samo 
(tzn. adresować do nich te same programy, 
przyznawać takie same przywileje, itp.). 
Same rodziny wielodzietne (zrzeszone w ZDR 
3+) postulowały wielokrotnie, aby przy każ-
dej propozycji wsparcia rodzin uwzględniać 
ich wielkość (i większe wsparcie kierować 
zwłaszcza do tzw. rodzin wysoko wielodziet-
nych). Jest to tym bardziej uzasadnione,
że liczba rodzin wielodzietnych znaczą-
co spada, gdy uwzględnimy tylko rodziny 
z co najmniej czworgiem dzieci (rodziny takie 
stanowią zaledwie około ¼ wszystkich rodzin 
wielodzietnych), a rodzin wysoko wielodziet-
nych (z kilkanaściorgiem dzieci) jest stosun-
kowo niewiele. Wówczas pomoc ma szansę 
trafić do najbardziej potrzebujących. 

Kierowaniu pomocy do właściwych odbior-
ców nie sprzyja jednak brak jasno określo-
nego celu w polskiej polityce społecznej 
względem rodzin. Kolejne uruchamiane 
programy wsparcia uznawane są bowiem 
za przypadkowe i krótkotrwałe, a brak 
założonych celów uniemożliwia ich póź-
niejszą ocenę i modyfikację. Nie ma jednak 
jednomyślności odnośnie do tego, jaki mo-
del polityki społecznej przyjąć i jak zapew-
nić jego stabilność niezależnie od zmian 

rządzących. Dominuje podejście, że należy 
raczej wspierać, niż wyręczać rodziny w wy-
pełnianiu ich funkcji, czyli państwo powinno  
pełnić funkcję pomocniczą, nie zaś opie-
kuńczą. Brak jest bardziej szczegółowych 
wskazań w jaki sposób realizować taki po-
stulat. Co więcej, choć generalnie Polacy 
(w badaniach sondażowych) popierają 
niesienie pomocy najbardziej potrzebują-
cym i uznają za zasadne wspieranie rodzin 
z dziećmi, to jednak każda propozycja ta-
kiego wsparcia budzi sprzeciw części spo-
łeczeństwa.   

Kontrowersje pojawiają się także w kontek-
ście podziału pracy i aktywności zawodo-
wej kobiet będących matkami. Większość 
proponowanych form wspierania kobiet 
wychowujących dzieci dotyczy zwiększenia 
dostępności instytucjonalnych form opieki 
i tym samym aktywizacji zawodowej ko-
biet. Postulaty te nie biorą jednak pod 
uwagę wyjątkowej sytuacji wielu wielo-
dzietnych matek, borykających się z mul-
tiplikacją trudności napotykanych przez 
matki małodzietne (dzieci w różnym 
wieku, uczęszczające do różnych placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych, czasem 
w różnych częściach miasta, z różnym har-
monogramem dnia, zajęciami pozalekcyj-
nymi, więcej dzieci oznacza także częstszą 
konieczność zwolnienia z pracy z powodu 
choroby dziecka, wizyty u lekarza, ważnych 
wydarzeń w szkole i przedszkolu, itp.). Dla-
tego też same rodziny wielodzietne (dzia-
łające w ZDR 3+) postulują umożliwienie 
rodzicom dokonania wyboru sposobu 
zapewnienia opieki nad dziećmi (i wsparcie 
każdej z wybranych form).

Brakuje rzetelnego obrazu struktury i róż-
norodności takich rodzin. Łączy je bowiem 
fakt posiadania co najmniej trojga dzieci, 
dzieli natomiast często naprawdę wiele. 
W opracowaniach na temat rodzin wielo-
dzietnych nie pojawia się w zasadzie wątek 
zaradnych życiowo i samodzielnych finan-
sowo rodzin, które świadomie wybierają 
taki model rodziny i są w stanie zapewnić 
dzieciom wszystko, czego potrzebują (plan 
przeprowadzenia badania wśród rodzin za-
możnych posiadających liczne potomstwo 
opisuje w swojej pracy Izabela Kaźmierczak-
-Kałużna (2015)). Wiele rodzin wielodziet-
nych to także te pochodzące z klasy średniej, 
którym z reguły nie grozi ubóstwo, w wielu 
jednak kwestiach oczekiwałyby pomocy, 
chociażby w bardziej przychylnym rodzi-
nom prawodawstwie. Badanie rodzin wie-
lodzietnych z tzw. „,środka” społeczeństwa 
przeprowadzono np. w Niemczech (Bu-
jard, i in. , 2019b). Warto także przyjrzeć się 
zróżnicowaniu rodzin pod kątem poziomu 
wykształcenia, miejsca zamieszkania, liczby 
dzieci, formy rodziny (np. rodziny rekonstru-
owane, samotnych rodziców). Wszystkie te 
czynniki wpływają bowiem na specyficzną 
sytuację rodziny oraz różnorodność proble-
mów, z jakimi się ona boryka (np. dochodo-
we, na rynku pracy, mieszkaniowe, itp.).

Niezwykle wartościowe mogłyby okazać 
się także badania i publikacje ukazujące 
znaczenie i rolę, jaką odgrywają rodziny 
wielodzietne nie tylko w aspekcie demo-
graficznym, ale także ekonomicznym 
(por. Anger,  Geis i Plünnecke, 2017). Prace 

20 https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/101,Wieksze-ulgi-podatkowe-dla-duzych-rodzin

„,Rodzice powinni mieć realną wolność 
wyboru w wychowaniu swoich dzieci 
i tego, czy posyłają je do żłobka, przed-
szkola, czy też sami chcą się zająć 
opieką w domu. Dla realizacji tego celu 
konieczne jest wprowadzenie bonu wy-
chowawczego i edukacyjnego, gdyż samo 
asygnowanie przez państwo ogromnych 
środków na nowe żłobki i przedszkola przy 
jednoczesnym braku mechanizmu bonu, 
jest dyskryminujące dla rodzin wybiera-
jących pozostanie z dziećmi w domu, co 
szczególnie dotyka znaczącą liczbę rodzin 
wielodzietnych20.” 

Rodziny wielodzietne w badaniach ekonomicznych
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jakość pracy domowej kobiet rezygnują-
cych z pracy zawodowej i tych aktywnych 
zawodowo?

Kwestia mężczyzn-ojców na rynku pracy 
nie jest w zasadzie poruszana. A przecież 
na ojcach z rodzin wielodzietnych spoczy-
wa często cały ciężar zdobycia środków 
do życia dla rodziny. Warto zatem przyjrzeć 
się także sytuacji mężczyzn, którzy czę-
sto pomimo znacznego obciążenia pracą 
zawodową wspierają partnerki w pracach 
domowych i wychowaniu dzieci. Kwestią 
powiązaną z pracą jest także zabezpie-
czenie rodziców na czas emerytury. Jakie 
rozwiązanie dałoby poczucie bezpieczeń-
stwa rodzicom (zarówno tym pracującym 
zawodowo, jak i tym pracującym nieod-
płatnie w domu)? 

Warto ponadto prowadzić dalsze prace 
nad oceną i propozycją modyfikacji 
oraz upowszechniania Karty Dużej Rodziny 
oraz badania pozwalające na ustale-
nie innych, specyficznych potrzeb rodzin 
wielodzietnych i możliwości ich zaspo-
kojenia. W rozważaniach takich warto 
czerpać z doświadczeń innych krajów, 
także w innych obszarach funkcjonowania 
rodzin wielodzietnych, i stosowanych tam 
rozwiązań. 

takie mogłyby stać się przeciwwagą dla 
zarzutów formułowanych pod adresem ro-
dzin wielodzietnych i wskazujących przede 
wszystkim na koszty jakie generują one dla 
społeczeństwa. 

Niezwykle ważnym tematem, niepodej-
mowanym szczegółowo w badaniach nad 
wielodzietnością, jest kwestia mieszka-
niowa. Własny dach nad głową stanowi 
fundamentalną potrzebę człowieka i jest 
niezbędny do normalnego funkcjonowa-
nia rodziny. Rodziny wielodzietne podle-
gają z reguły dynamicznym zmianom (np. 
liczby domowników) i razem z nimi zmie-
niają się ich potrzeby lokalowe. W miarę 
jak pojawiają się w rodzinie kolejne dzieci 
dąży ona do zwiększenia powierzchni zaj-
mowanego mieszkania, czy domu (lub 
jego dostosowania do potrzeb domowni-
ków), później natomiast, gdy dzieci zaczy-
nają opuszczać dom rodzinny pojawia się 
konieczność zamiana lokum na mniejsze 
i tańsze w utrzymaniu. Jak zatem rozwią-
zują problemy mieszkaniowe rodziny wie-
lodzietne? W jakich warunkach mieszkają 
takie rodziny? Czy większe problemy loka-
lowe występują w mieście niż na wsi, czy 
może rodzaj problemu jest po prostu inny? 
Te wszystkie kwestie warte są dalszych 
badań w celu ustalenia sytuacji mieszka-
niowej dużych rodzin. Propozycje wsparcia 
rodzin w pozyskaniu mieszkania przedsta-
wia m.in. Związek Dużych Rodzin „,Trzy Plus”, 
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bazując w opracowanych opiniach na roz-
wiązanych stosowanych w innych krajach 
(np. Krupska, 201921). Propozycje te niewąt-
pliwe warte są przedyskutowania.

Dalszych badań wymaga także kwestia 
aktywności zawodowej i godzenia rodzi-
cielstwa z pracą zawodową. Jakie w tym 
obszarze są doświadczenia rodzin i jakie 
rozwiązania byłyby przez nie najbardziej 
oczekiwane? Czy jest możliwe wyodręb-
nienie wśród kobiet z rodzin wielodzietnych 
tych wybierających świadomie powrót do 
pracy i tych dobrowolnie pozostających 
w domu z dziećmi? Dla jakiej części kobiet 
to raczej sytuacja i okoliczności w jakich 
się znajdują (np. utrata pracy po powrocie 
z urlopu, brak środków do życia i koniecz-
ność podjęcia zatrudniania, śmierć żywicie-
la rodziny, konieczności pracy w nadgodzi-
nach, itp.) determinują ich późniejsze losy 
zawodowe? Jakich wyborów dokonałyby 
wówczas kobiety, gdyby uzyskały odpo-
wiednie wsparcie? Jak odpowiedzialność 
za większą liczbę dzieci wpływa na jakość 
pracy kobiet? Czy są lepiej zorganizowa-
ne niż inni pracownicy, czy może trudno im 
poświęcić się pracy z bagażem domowych 
problemów w głowie? Także wycena i do-
wartościowanie pracy w domu stanowią 
ważny wątek badawczy w kontekście wie-
lodzietnych rodzin (por. Michoń, 2006). Jak 
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Rodziny wielodzietne jako przedmiot badań demograficznych

Rodziny wielodzietne 
jako przedmiot badań 
demograficznych

społeczno-ekonomiczne, zmniejszyła się 
liczba zgonów i obniżyła się społeczna nor-
ma dotycząca liczby urodzeń  i pożądanej 
wielkości rodziny. Zmiana modelu repro-
dukcji oznaczała obniżenie współczynnika 
dzietności z poziomu 5-6 dzieci do dwojga. 
We współczesnych wysokorozwiniętych 
społeczeństwach proces reprodukcji lud-
ności podlega dalszym zmianom, które 
są określane mianem drugiego przejścia 
demograficznego. Jego istotą jest dalszy 
spadek płodności poniżej poziomu zastę-
powalności pokoleń oraz zmiany w proce-
sie formowania i rozpadu rodzin. 

Rodzina ze względu na swoją funkcję pro-
kreacyjną nierzadko stanowi jednostkę ele-
mentarną w analizach demograficznych. 
Pojęcie ,„rodzina” jest rozumiane  jako zbiór 
osób połączonych więzami pokrewieństwa 
(rodzina biologiczna), w najwęższym uję-
ciu jest to para małżeńska z potomstwem 
(rodzina nuklearna).  W demografii funk-
cjonuje również pojęcie rodziny spisowej 
(statystycznej), które zakłada współza-
mieszkiwanie ze sobą osób oraz pojęcie 
gospodarstwa domowego, czyli zbiorowo-
ści osób żyjących we wspólnym mieszkaniu 

Definicja wielodzietności: obecnie a kie-
dyś, ewolucja w czasie
Jednym z przedmiotów zainteresowa-
nia demografii jest proces reprodukcji 
ludności, odtwarzanie się populacji w pro-
cesie zastępowania pokoleń oraz ustalenie 
prawidłowości zjawisk ludnościowych 
w określonych warunkach historycznych 
lub kontekście politycznym, ekonomicz-
no-społecznym i kulturowym. Kluczowym 
czynnikiem kształtującym liczbę i  struk-
turę ludności są urodzenia, zaś rozwój 
demograficzny przez wieki zapewniany był 
przez rodziny wielodzietne. Jednak wraz 
z postępem cywilizacyjnym i moderniza-
cją społeczeństw zmniejszała się liczba 
urodzeń i zmieniała się wielkość rodziny. 
Na gruncie demografii zanik modelu ro-
dziny wielodzietnej jest efektem przemian 
ludnościowych nazywanych przejściem 
demograficznym. W społeczeństwach 
przednowoczesnych (tradycyjnych)  wie-
lodzietność była normą, bo nie praktyko-
wano  regulacji urodzeń. W warunkach 
wysokiej umieralności wysoka dzietność 
była koniecznością dla przetrwania ga-
tunku ludzkiego. Wraz z przejściem demo-
graficznym, któremu towarzyszyły zmiany 

i wspólnie utrzymujących się (Okólski, 2005, 
s.16-17). 

Określenie „,duża rodzina” czy ,„rodzina wie-
lodzietna” są niejednoznaczne, a zmiana 
pojęcia „,wielodzietność” jest konsekwencją 
ograniczania liczby rodzonych dzieci. Smo-
liński opisując w 1975 r. przekształcenia 
dzietności małżeńskiej w Polsce stwierdza, 
iż na początku XX w. dominował model 
rodziny wielodzietnej (6 dzieci), który w la-
tach 30. zmienił się w model średniodziet-
ności (4 dzieci) utrzymujący się zarówno 
w latach okupacji, jak i pierwszych latach 
powojennych, natomiast od połowy lat 50. 
pojawia się model małodzietności (2 dzie-
ci) (Smoliński, 1975).  

Jeszcze dwie dekady temu część 
demografów za wielodzietną uważały ro-
dzinę,  która zapewnia rozszerzona za-
stępowalność pokoleń, tzn. wychowu-
je co najmniej czworo dzieci (Kowalska, 
2006). Jednak zmniejszanie się gotowości 
kobiet do urodzenia czwartego i kolejnego 
dziecka powoduje, iż obecnie wielodzietne 
są już rodziny z co najmniej trojgiem dzieci 
(RRL, 2006). Termin wielodzietność funk-
cjonuje również w opozycji do terminu ma-
łodzietność rozumianej jako jedno- i dwu-
dzietność. 

W publikacjach demograficznych na wie-
lodzietność często patrzy się z perspektywy 
kobiety, która jest niejako jednostką identy-
fikującą rodzinę. Wyrażenie „,wielkość rodzi-
ny” jest zastępowane pojęciem „,urodzenia 
wg kolejności”. Ponadto dokonuje się po-
działu na urodzenia niskiej i wysokiej kolej-
ności. Pierwsze, drugie i trzecie traktowane 

są jako urodzenia niskiej kolejności, nato-
miast czwarte i kolejne jako wyższej kolej-
ności (Pressat, 2014).

Wielodzietność jako przedmiot badań 
demograficznych
Badania polskie

Badania nad rodziną (tzw. demografia 
rodziny) są obszarem, w którym ujawnia się 
interdyscyplinarny charakter demografii. 
Opisywanie składu i zmian w rodzinie  
wymaga identyfikacji nie tylko czynników 
demograficznych, ale również socjologicz-
nych, kulturalnych, społeczno-ekonomicz-
nych.

Wielodzietność rodzin jest m.in. przed-
miotem zainteresowania demografii 
historycznej. Badacze wykorzystują histo-
ryczne materiały źródłowe, aby opisać ro-
dziny przeszłości – warunki ich powstawa-
nia i rozwoju, liczebność potomstwa. Wyniki 
badań mają nie tylko pomóc zrozumieć 
historię poszczególnych populacji, ale rów-
nież współczesne modele dzietności. Retro-
spektywna analiza wielkości rodziny według 
poziomu wykształcenia, religii lub w od-
niesieniu do wzorów małżeńskich oferuje 
nowe elementy zrozumienia zmian w płod-
ności. Syntetyczny przegląd krajowych ba-
dań z tego obszaru znajdziemy w tekście 
Cezarego Kuklo pt. Demograficzno-spo-
łeczna problematyka rodziny w pierwszej 
połowie XX w. Za prekursora badań nad 
rodziną w ujęciu demografii historycznej 
uważany jest Stanisław Waszak, który w la-
tach 50. zajmował się rekonstrukcją rodzin 
poznańskich dla XVI i XVII w. i na tej pod-
stawie próbował ustalić wzorzec dzietności 
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wielkomiejskich rodzin poznańskich. Jego 
kontynuatorem był Stanisław Borowski, 
który badał trendy przeobrażeń wielkości 
i struktury rodziny polskiej oraz proces od-
twarzania pokoleń w celu opracowania 
teorii przejścia demograficznego na zie-
miach polskich. Zainicjowane przez Borow-
skiego ogólnopolskie interdyscyplinarne 
badania nad rodziną i gospodarstwem do-
mowym były od 1977 r. kontynuowane przez 
Stanisława Wierzchosławkiego. Przedmiot 
zainteresowania demografów stanowiły 
przeobrażenia modelu rodziny w układach 
międzypokoleniowych oraz identyfikacji  
czynników oddziaływujących na dzietność. 
Rozwój tych wielopłaszczyznowych badań 
(prowadzonych w ujęciu historycznym, 
współczesnym i perspektywicznym) i bo-
gata dokumentacja źródłowa umożliwi-
ły utworzenie ,„Banku informacji o rodzinie 
polskiej” oraz ukonstytuowanie w 1994 r. 
Centrum Badań nad Rodziną Uniwersytetu 
Ekonomicznego w  Poznaniu. W ramach 
tego ośrodka do 2008 r. prowadzono prace 
nad oddziaływaniem miasta na dzietność 
rodzin społeczności miejskich – m.in. ba-
dania Marii Chromińskiej (Chromińska, 
2009).  

Innym ważnym obszarem badań nad 
problematyką rodziny i wielodzietnością 
w drugiej połowie XX w. była polityka lud-
nościowa w powiązaniu z polityką socjalną. 
Warto wskazać na dorobek Mikołaja 
Latucha, który zajmował się nie tylko opi-
sywaniem struktur rodzin, ale również 
działaniami państwa w zakresie pomocy 
rodzinom wychowującym dzieci (Dzienio, 
Latuch, 1983). Był to obszar prac Pracowni 

systemowej ze względu na dynamikę prze-
mian w procesie rozrodczości, zahamo-
wanie wzrostu ludności oraz perspektywę 
depopulacji i starzenia się społeczeństwa. 
Zmiany w poziomie i  wzorcu płodności 
oraz wzorcu małżeńskości były przedmio-
tem licznych prac (Kotowska, 1999; Okólski, 
2004, 2006; Frątczak, 2003; Kowalska, 1993, 
2003). Analizy demograficzne płodności 
kohortowej kobiet potwierdzały obniżanie 
się współczynników oraz spadek urodzeń 
wyższej kolejności (Frątczak, 2011). Bada-
cze szukali właściwej interpretacji obser-
wowanych zmian w odwołaniu do ana-
liz empirycznych, modeli oraz wybranych 
teorii. Równie ważnym źródłem informacji 
nt. trendów były ankiety oparte na próbie, 
m.in. w 2001 r. przeprowadzono ogólno-
polskie badanie retrospektywne postaw 
i zachowań Polaków młodego i średniego 
pokolenia wobec rodziny i prokreacji, a ich 
wyniki wskazywały, iż prawie 80% respon-
dentów nie planuje powiększania rodziny 
(Balicki, 2003; Frątczak, 2003). 

Innym ważnym wymiarem rozwoju badań 
w tym obszarze było włączenie się polskich 
naukowców w międzynarodowe progra-
my badań panelowych m.in. Fertility and 
Family Surveys  (lata 90.) (Holzer i Kowal-
ska, 1997) oraz Generations and Gender 
Programme  (po 2000 r.). Ten ostatni, jako 
wieloletni interdyscyplinarny program, ma 
na celu pozyskanie informacji o procesach 
demograficznych w 28 krajach z uwzględ-
nieniem kontekstów: ekonomicznego, spo-
łecznego i kulturowego, które umożliwią 
zrozumienie mechanizmów przyczynowo-
-skutkowych dotyczących przeobrażeń 

Problemów Rodziny Instytutu Pracy i Spraw 
Socjalnych – Danuta Graniewska i Bożena 
Balcerzak-Paradowska w 1979 r. przygoto-
wały opracowanie pt.  „,Rodziny wielodziet-
ne w Polsce. Problemy społeczno-ekono-
miczne”. Wzrost zainteresowania sytuacją 
rodzin wielodzietnych oraz preferencje 
dla tego typu rodzin w systemach świad-
czeń społecznych miały ułatwić im speł-
nianie funkcji opiekuńczo-wychowawczej 
i poprawić ich sytuacje materialną. W pu-
blikacji uwzględniono charakterystykę spo-
łeczno-demograficzną rodzin wielodziet-
nych, ich sytuację materialną oraz sytuację 
dzieci w kontekście funkcjonowania sys-
temów ochrony socjalnej. W opracowaniu 
wykorzystano m.in. materiały statystyczne 
GUS (Ankieta Rodzinna 1972, Mikrospis 1974, 
wyniki badań nad budżetami gospodarstw 
domowych), wcześniejsze analizy IPSS  
na temat pracowniczych rodzin liczebnie 
dużych (Graniewska, 1971) oraz badania 
empiryczne dotyczące rodzin wielodziet-
nych w Tomaszowie Lubelskim (Kowalska, 
1978). W latach 90. powstał nowy projekt 
badań nad problemami wielodzietności 
w kontekście rozwoju ludnościowego, spo-
łeczno-ekonomicznego i kulturowo-oby-
czajowego. Potrzeba kompleksowych badań 
uzasadniana była zmianami w funkcjono-
waniu rodzin wielodzietnych w warunkach 
transformacji. Ostatecznie ze względu na 
ograniczone środki finansowe badanie 
zawężono do wybranych aspektów życia 
i funkcjonowania rodzin wielodzietnych 
(Balcerzak-Paradowska, 1997).

Kolejnym impulsem do rozwoju badań nad 
dzietnością i rodziną był okres transformacji 

modelu rodziny, relacji między pokole-
niami oraz kulturowych ról płci (Kotowska 
i Jóźwiak, 2011). Projekt pod nazwą „,Ge-
neracje i Rodziny” (GGS-PL) realizowa-
ny był przez zespół demografów z SGH 
w dwóch rundach badawczych 2010/2011 
i 2014/2015. Innowacyjność tych badań po-
legała na możliwości udokumentowania 
zachowań demograficznych wraz z infor-
macjami o aktywności zawodowej i edu-
kacyjnej badanych, sytuacji materialnej, 
wyznawanych wartościach i normach, sta-
nie zdrowia oraz transferach  usług, dóbr 
i środków finansowych do gospodarstw 
domowych. Dla badaczy ważna była nie 
tylko ocena zmian w podstawowych pro-
cesach demograficznych, ale również prze-
niesienie uzyskanych wyników na konkretne 
działania w  zakresie szeroko definiowanej 
polityki ludnościowej m.in.  opracowania 
zawierające analizy danych GGS-PL zostały 
wykorzystane w Programie polityki rodzinnej 
Prezydenta RP w 2013 r. 

Przegląd publikacji wykorzystujących dane 
z badania GGS-PL wskazuje, iż temat wie-
lodzietności nie pojawia się, natomiast 
często podejmowaną kwestią są intencje 
prokreacyjne i ich realizacja wśród osób 
bezdzietnych i małodzietnych w Polsce 
(np. Młynarska i Styrc, 2014; Młynarska, 
2014; Tymicki, 2013). Dane z omawianego 
badania zostały wykorzystane w rapor-
cie tematycznym Niska dzietność w Polsce 
w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza 
Społeczna 2013 (Kotowska, 2014). Opra-
cowanie koncentruje się na uwarunko-
waniach niskiej dzietności, zamierzeniach 
prokreacyjnych i powodach rezygnacji 
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z  dzieci/kolejnych dzieci oraz nakreśle-
niu głównych kierunków zmian polityki ro-
dzinnej dla wspierania aspiracji rodziciel-
skich Polaków. Tylko jeden z fragmentów 
autorstwa Barbary Bobrowicz odnosi się 
do potencjalnej wielodzietności - Bariery 
o trzecim i kolejnych dzieciach według cech 
demograficznych i ekonomicznych respon-
dentów. W opisie zaznaczono, że w  bada-
nej próbie niewiele było osób z co najmniej 
dwojgiem dzieci, które chciały powiększyć 
rodzinę (Kotowska, 2014, s. 92-96).

Spis powszechny
Najważniejszym źródłem informacji sta-
tystycznej o liczbie i strukturze rodzin 
jest spis powszechny ludności. Jednak 
istotnym utrudnieniem dla demogra-
fów był i nadal jest sposób ujmowania 
i definiowania rodziny w formularzach 
spisowych, ze względu na jej złożoność, 
zmienność składu czy różnorodność funkcji 
społecznych (Borowski, 1974).  Przyjęte de-
finicje mają wpływ na klasyfikację i analizę 
struktury gospodarstw czy składu rodzin. 
W praktyce polskich spisów rodzina stała 
się jednostka statystyczną dopiero w la-
tach 70., a wcześniej organizatorów spisów 
interesowały raczej rodzinne gospodarstwa 
domowe i ich funkcje (m.in. alimentacyjne, 
mieszkaniowe, samopomocowe, produk-
cyjne). Wzrost zainteresowania funkcja-
mi prokreacyjnymi rodziny spowodował, 
iż w ramach kolejnych spisów, mikrospisów 
i badań specjalnych zainicjowano syste-
matyczne badania dzietności i małżeń-
skości, które jednak coraz bardziej kon-
centrowały się na kobiecie niż na rodzinie. 
Interesujący przegląd badań nad rodziną, 

i wieku dzieci wychowujących się w  tych 
rodzinach, uwzględniono również formalny 
status rodzin, miejsce zamieszkania (miasto/
wieś), zróżnicowanie terytorialne. Ponadto 
opracowanie zawiera informacje odnośnie 
kobiet wielodzietnych, które pozyskano w ra-
mach badania reprezentacyjnego dotyczą-
cego dzietności oraz planów prokreacyjnych 
kobiet. Przedstawiono liczbę i odsetek kobiet, 
które urodziły 3 lub 4 i więcej dzieci, z uwzględ-
nieniem miejsce zamieszkania oraz wykształ-
cenia. Metodologia spisu ludności i jego re-
gularność powalają prześledzić proces zmian  
dotyczących wielodzietności w Polsce. Jed-
nak istotnym ograniczeniem tego badania 
jest fakt, iż jest ono przeprowadzane co 10 lat. 
W okresach miedzyspisowych dodatkowym 
źródłem informacji o strukturze rodzin (licz-
bie dzieci w rodzinach) jest rejestracja ruchu 
naturalnego (statystyka urodzeń). Dane te 
publikowane są w Rocznikach Demograficz-
nych oraz udostępniane w Bazie danych GUS 
Demografia. 

Na podstawie statystyk urodzeń możliwe 
jest zapoznanie się z rozkładem i liczbą 
urodzeń wg kolejności, wiekiem matek 
rodzących trzecie i kolejne dziecko oraz 
przestrzennym zróżnicowaniem urodzeń 
wyższej kolejności pomiędzy poszczegól-
nymi województwami.  Roczniki Demogra-
ficzne zawierają następujące dane, które 
mogą być użyteczne w  charakterystyce 
wielodzietności:  
- urodzenia według kolejności i klasyfikacja 
kobiet wg liczby urodzonych dzieci (3,4,5, 6+),
- urodzenia wg kolejności z podziałem na 
miasto i wieś oraz województwa i miasta 
liczące 100 tys. i więcej mieszkańców,

gospodarstwem domowym i płodnością 
kobiet, które towarzyszyły programom 
spisowym, zawiera praca zbiorowa pt. Spisy 
ludności RP 1921-2002 (Strzelecki i Toczyński, 
2002).

Ostatni spis powszechny został przepro-
wadzony w Polsce w 2011 r.,  a jego wyniki 
posłużyły do przygotowania szeregu opra-
cowań tematycznych, w tym również jed-
nego poświęconego charakterystyce 
demograficznej i społecznej gospodarstw 
domowych i rodzin (GUS, 2014). Rodzina 
biologiczna została zdefiniowana jako dwie 
lub większa liczba osób, które są związane 
jako mąż i żona, wspólnie żyjący partne-
rzy (kohabitanci) – osoby płci przeciwnej 
lub jako rodzic i dziecko. Na tej podstawie 
wyodrębniono sześć typów rodzin: małżeń-
stwo z dziećmi, małżeństwo bez dzieci, zwią-
zek kohabitacyjny z dziećmi lub bez dzieci, 
matka z dziećmi, ojciec z dziećmi.  Rodziny 
z dziećmi rejestrowane były w dwóch prze-
krojach: 1) według ogólnej liczby dzieci, 
niezależnie od wieku tych dzieci; 2) według 
liczby dzieci w wieku do 24 lat, pozostają-
cych na utrzymaniu rodziców. W rozdziale 
III. Rodziny w gospodarstwach domowych 
wyodrębniono dwa podrozdziały dotyczące 
wielodzietności: Rodziny wielodzietne w la-
tach 2002 i 2011 (3.2.) oraz Rodziny wielo-
dzietne z dziećmi do lat 24 na utrzymaniu 
(3.5). Było to pewne novum, bo w opraco-
waniu wyników NSP 2003  wyodrębniono tylko 
rodziny niepełne i zrekonstruowane (GUS, 
2003). Podano definicję rodziny wielodziet-
nej (rodziny z co najmniej 3 dzieci) oraz dane 
dotyczące liczby tych rodzin, w tym rodzin 
z dziećmi do lat 24 na utrzymaniu, liczby 

- urodzenia wg kolejności i wieku matki,
- urodzenia wg odstępów urodzeniowych, 
wieku matki oraz kolejności urodzenia,
- urodzenia małżeńskie wg roku zawarcia 
małżeństwa i kolejności urodzenia,
- urodzenia wg okresu trwania małżeństwa 
i kolejności urodzenia,
- urodzenia wg kolejności urodzenia 
i poziomu wykształcenia matki.

Zarówno dane spisowe jak i bieżące 
statystyki GUS mogą być wskazówką 
dotyczącą kształtowania się trendów w za-
kresie zjawiska wielodzietności. Problema-
tykę tę podejmowała w swoich badaniach 
Irena Kowalska, zarówno w okresie PRL jak 
i w latach transformacji. Według Kowalskiej 
wielodzietność była czynnikiem hamu-
jącym ogólne tempo spadku płodności 
czy łagodzącym ubytek ludności w Polsce 
w drugiej połowie XX w., ale na skutek ogra-
niczania liczby rodzonych dzieci do jednego 
lub co najwyżej dwojga jest to zjawisko co-
raz rzadsze. Na podstawie analizy danych 
o rodzinie z NSP 1988 i 2002 oraz statystyk 
urodzeń GUS autorka przedstawia pro-
ces zmniejszania się subpopulacji rodzin 
wielodzietnych.  Podkreśla również  fakt, 
że chociaż rodzin tych jest mniej, to nadal 
wychowuje się w nich relatywnie dużo dzie-
ci, które będą ponosiły ciężar utrzymania 
demograficznego potencjału Polski oraz 
zostaną obciążane kosztami utrzymania 
systemu emerytalnego (Kowalska, 2006). 

Kolejnym demografem podejmującym 
zagadnienie wielodzietności w swojej dzia-
łalności badawczej jest Piotr Szukalski. 
Opublikował szereg prac dotyczą-
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cych przemian modelu rodziny polskiej 
oraz relacji międzypokoleniowych (na po-
ziomie mikro i makro), jak również artykuły 
na temat obserwowanych zmian w sferze 
prokreacji w kontekście rządowego pro-
gramu Rodzina 500+ (Szukalski, 2018a, 
2019). Autor opisuje zjawisko wielodzietno-
ści wykorzystując statystyki urodzeń GUS, 
m.in. liczbę i rozkład urodzeń wg kolejno-
ści, wiek matek rodzących trzecie i kolejne 
dziecko, przestrzenne zróżnicowania tj. róż-
nice w częstości występowania urodzeń 
wyższej kolejności pomiędzy poszczególny-
mi województwami (Szukalski, 2012, 2018b). 
Inne wątki jego badań to współzależność 
między zmieniającą się wielkością rodziny 
a jej funkcją opiekuńczą względem star-
szego pokolenia (Szukalski, 2004a, 2004b, 
2005) czy pronatalistyczny charakter po-
lityki rodzinnej. Zdaniem autora przywró-
cenie zastępowalności pokoleń w Polsce 
wymaga wpływania na dzietność poprzez 
politykę ludnościową, zwłaszcza w obszarze 
kształtowania prorodzinnej i pronatalistycz-
nej świadomości ludności oraz tworze-
nia zachęt do urodzenia dziecka drugie-
go i trzeciego (Szukalski, 2019). Według 
Szukalskiego obserwowany w ostatnich 
latach powolny wzrost liczby i udziału uro-
dzeń utożsamianych z wielodzietnością, 
tj. trzecich i dalszych, jest efektem zarów-
no czynnika kohortowego (dochodzenie 
do wieku 35-40 lat przez generacje prze-
łomu lat 1970. i 1980.), jak również dobrej 
sytuacji ekonomicznej w kraju i programu 
500+. W zakończeniu artykułu stwierdza: 
W sytuacji dużej skali dobrowolnej i wymu-
szonej bezdzietności to dzieci drugie, trzecie 
i czwarte decydują w poziomie reprodukcji, 

Rady Ludnościowej (RRL) nt. sytuacji 
demograficznej Polski. Jedna z części tej 
publikacji zawiera analizę i ocenę urodzeń 
i płodności. W opisie głównych tendencji 
uwzględniane są: wskaźniki dynamiki liczby 
urodzeń według kolejności, struktura uro-
dzeń żywych według kolejności i poziomu 
wykształcenia matki, wzorzec płodności 
według wieku matek i kolejności urodzeń. 

Na podstawie przeglądu archiwalnych 
raportów można stwierdzić, że kwestia 
rodzin wielodzietnych pojawia się w rapor-
cie z 2004 roku w kontekście opracowanych 
przez RRL „,Założeń polityki ludnościowej 
w Polsce”. Jeden ze sformułowanych celów 
dotyczył poprawy warunków powstawania 
i funkcjonowania rodzin oraz działań sprzy-
jających rodzeniu dzieci i  zwiększaniu 
liczby urodzeń. W charakterystyce gospo-
darstw domowych i rodzin uwzględnione 
zostały rodziny wielodzietne (mające tro-
je i więcej dzieci), a ich sytuację opisano 
głównie w oparciu o dane NSP 1988 i NSP 
2002. Ponadto zwrócono uwagę na wa-
runki wychowywania dzieci w rodzinach 
wielodzietnych oraz postawy wobec wielo-
dzietności. Założenia i rekomendacje w tym 
obszarze zostały opracowane przez Bożenę 
Balcerzak-Paradowską oraz Janusza 
Szymborskiego. 

Warto przywołać dwa fragmenty tego 
raportu ze względu na ich pronatalistyczny 
wydźwięk. Z punktu widzenia podnoszenia 
poziomu dzietności rodziny wielodzietne są 
tą grupą rodzin, która zasługuje na wspie-
ranie w ramach polityki ludnościowej 
oraz: Zwiększenie liczby urodzeń 

a w efekcie i o zastępowalności pokoleń 
i o przyszłości demograficznej i ekonomicz-
nej naszego kraju (Szukalski, 2018a).

Seria Analizy statystyczne GUS 
W ostatnich latach ukazały się dwie publi-
kacje serii „,Analizy statystyczne” GUS, które 
odnoszą się do dzietności oraz rodzin, i na 
ich podstawie można wyselekcjonować in-
formacje o wielodzietności. Pierwsza z nich 
zatytułowana „,Sytuacja demograficzna Pol-
ski do 2017 roku. Urodzenia i dzietność” pre-
zentuje  kształtowanie się liczby i struktury 
urodzeń oraz dzietności w Polsce w latach 
1950–2017 oraz z analizę czynników wpływa-
jących na obserwowane zmiany. Uwzględ-
nione zostały m.in.: wskaźnik przeciętnej 
kolejności urodzenia; udział dzieci trzecich, 
czwartych, piątych i kolejnych w ogólnej 
liczbie urodzeń; zmiany w liczbie urodzeń 
według kolejności i wieku matki;  struktura 
kolejności urodzenia w podziale terytorial-
nym. Druga z publikacji pt. „,Sytuacja demo-
graficzna Polski do 2018 r. Tworzenie i rozpad 
rodzin” dostarcza informacji o zmianach 
w trendzie tworzenia i rozpadu rodzin. Opra-
cowanie w dużym stopniu bazuje na wyni-
kach dwóch ostatnich spisów powszech-
nych. W kwestii rodzin wielodzietnych jest 
tylko krótka wzmianka: Zmalała liczba rodzin 
wielodzietnych. Malejąca liczba rodzin wielo-
dzietnych wynika między innymi z zakłada-
nia rodzin w coraz późniejszym wieku – coraz 
późniejszego zawierania małżeństw i rodze-
nia pierwszych dzieci (GUS, 2019, s. 143).

Publikacje Rządowej Rady Ludnościowej 
Kolejnym źródłem informacji mogą 
być coroczne raporty Rządowej 

oraz wspieranie postaw prokreacyjnych 
jest istotnym celem polityki ludnościowej, 
gdzie przedmiotem oddziaływania powinny 
być właśnie rodziny wielodzietne (RRL, 2006 
s.15, 30). 

Rodziny wielodzietne zostały również 
uwzględnione w dokumencie „,Reko-
mendacje Rządowej Rady Ludnościowej 
w zakresie polityki ludnościowej Polski” 
z 2014 r., głównie jednak w aspekcie socjal-
nym jako kategoria rodzin w trudnej sytu-
acji, która wymaga wsparcia. W raportach 
RRL z trzech ostatnich lat został zauważo-
ny fakt wzrostu liczby urodzeń dalszej ko-
lejności, a tym samym zwiększenie liczby 
rodzin wielodzietnych, co zdaniem auto-
rów wymaga uwzględnienia w działaniach 
publicznych (RRL, 2018, 2019, 2020).

Badania regionalne rodzin wielodzietnych
Warto zwrócić uwagę na nieliczne badania 
regionalne, które dotyczą rodzin wielo-
dzietnych. Jedno z pierwszych zosta-
ło zainicjowane przez Fundację „,Głos dla 
Życia” w  1999 r. celem opisania sytuacji 
rodzin wielodzietnych w Poznaniu. Na 
potrzeby badania zdefiniowano rodzi-
ny wielodzietne jako rodziny wychowujące 
czworo lub więcej dzieci pozostających na 
utrzymaniu rodziców. Pierwszym etapem 
projektu było określenie liczby i  struktury 
tych rodzin. Przy braku aktualnych staty-
styk pozyskanie ogólnych danych o rodzi-
nach wielodzietnych z terenu miasta było 
możliwe przy współpracy z poznańskimi 
parafiami i Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Rodzinie. W efekcie utworzono własną bazę 
danych, w ramach której wylosowano 188 
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rodzin do badań szczegółowych w formie 
standaryzowanego kwestionariusza an-
kiety. Jeżeli chodzi o aspekt ilościowy ba-
dania, to policzono, iż w Poznaniu jest 1350 
rodzin wielodzietnych, które wychowu-
ją 6 tys. dzieci i stanowią 1,23% ogółu ro-
dzin, w których małżonkowie są w wieku 
prokreacyjnym. Ponadto ustalono struk-
turę rodzin wg liczby dzieci: dominowały 
rodziny z czworgiem dzieci (69%), z pię-
ciorgiem dzieci było 21% oraz 10% rodzin 
wysokowielodzietnych tj. z sześciorgiem 
i więcej. Wśród rodzin wielodzietnych 88% 
stanowiły rodziny pełne. W badaniu an-
kietowym uwzględniono takie kwestie jak 
wykształcenie rodziców, sytuacja socjalno
-bytowa rodzin, edukacja i wychowa-
nie dzieci, sytuacja zdrowotna, uzyskiwane 
i pożądane formy pomocy. Raport końcowy 
z badania był podstawą do opracowania 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i wła-
dze miasta Poznania programu pomocy ro-
dzinom wielodzietnym (Wosicki, 2009).  

Kolejnym przykładem inicjatywy lokalnej 
może być badanie Obserwatorium Inte-
gracji Społecznej ROPS w Opolu z 2011 r. 
Ponieważ jego celem była diagnoza sytu-
acji rodzin wielodzietnych w województwie 
opolskim korzystających z pomocy spo-
łecznej, to główne źródło danych ilościo-
wych stanowił Systemu Informatycznego 
POMOST dla Jednostek Organizacyjnych 
Pomocy Społecznej. Za wielodzietne uzna-
no rodziny wychowujące 3 i więcej dzieci. 
W ramach analizy opracowano  profil spo-
łeczno-demograficzny rodzin wielodziet-
nych, w którym uwzględniono m.in. takie 
cechy jak: 

istotne mogą być np. badania Tomasa 
Frejki dotyczące zmian płodności kolej-
nych generacji kobiet. Autor analizując 
dane dotyczące rozkładu urodzeń 
wg kolejności, przedstawia proces zmiany 
wielkości rodziny w państwach europej-
skich w XX w. Dotyczy to stopniowego 
utrwalenia normy rodziny z dwojgiem 
dzieci przy równoczesnym spadku liczby 
rodzin wielodzietnych, przy czym dynami-
ka spadku urodzeń czwartych była znacz-
nie szybsza niż spadku urodzeń trzecich. 
Autor próbuje uchwycić zróżnicowanie re-
gionalne obserwowanych zmian, m.in. za-
uważa w Europie Południowej, Środkowej 
i Wschodniej trend spadku liczby rodzin 
z dwojgiem dzieci przy równoczesnym 
wzroście liczby rodzin z jednym dzieckiem 
i osób bezdzietnych (Frejka, 2008). Podob-
ne badania, ale w odniesieniu do zmian 
płodności kohortowej kobiet urodzonych 
we Francji, prowadziła Sandra Brée (Brée, 
2017). Innym ważnym kierunkiem badaw-
czym jest wpływ polityki społecznej i ro-
dzinnej na dzietność, najczęściej w odnie-
sieniu do rodzin małych, np.: wpływ polityki 
rodzinnej na urodzenia pierwsze i drugie 
(Billingsley, Neyer, Wesolowski, 2018); 
wpływ zatrudnienia kobiet na urodzenie 
drugiego dziecka (Greulich, Guergoat-
-Larivière, Thévenon, 2017). Wyjątkiem są 
badania Laurenta Toulemona dotyczą-
ce dzietności we Francji, który w swojej 
analizie uwzględnia rodziny wielodziet-
ne, jak również wskazuje na rolę aktywnej 
polityki rodzinnej w wypromowaniu pozy-
tywnego stosunku do tych rodzin w spo-
łeczeństwie francuskim (Toulemon, Pailhé, 
Rossier, 2008). 

- liczba rodzin wielodzietnych na tle ogólnej 
liczby rodzin objętych pomocą społeczną 
w woj. opolskim,
- liczba i struktura rodzin wielodzietnych 
wg podziału na miejsce zamieszkania 
(miasto-wieś);
wiek i wykształcenie rodziców; skład rodzi-
ny; liczbę oraz strukturę płci i wieku dzieci,
- sytuacja zawodowa i sytuacja zdrowotna 
rodzin wielodzietnych,
- struktura dochodów oraz źródła dochodów.
To badanie może być przykładem, jak dobór 
próby wpływa na uzyskane wyniki – w opisie 
cech badanej grupy wskazano,  że prawie 
26% wszystkich rodzin wielodzietnych to ro-
dziny niepełne, natomiast w świetle wyni-
ków NSP 2011 samotni wielodzietni rodzice 
stanowią 14% (OIS ROPS Opole, 2011).
Jeszcze jedno badanie na temat sytu-
acji rodzin wielodzietnych przeprowadzo-
no na zlecenie  Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Poznaniu w 2016 r. 
W próbie badawczej uwzględniono rodziny 
korzystające i niekorzystające z pomocy 
społecznej, co pozwoliło stworzyć pełniejszy 
obraz wielodzietności. Liczba i struktura ro-
dzin w województwie wielkopolskim została 
przedstawiona w oparciu o dane z NSP 2011 
(OIS ROPS Poznań, 2016).

Badania międzynarodowe
W zakresie badań międzynarodowych 
uwaga demografów od wielu lat skupiona 
jest na obserwacji i ocenie  trendów zmian 
płodności i rodziny w państwach eu-
ropejskich. Kluczowym problemem jest 
spadek dzietności, jego uwarunkowania 
i konsekwencje (Neyer, 2003; Billarii, 2006; 
Philipov, 2006). W temacie wielodzietności 

Badania dotyczące przemian płodno-
ści i rodziny przyczyniają się do tworzenia  
międzynarodowych baz danych (platform 
danych), które mogą być nie tylko ważnym 
źródło informacji, ale też empiryczną pod-
stawą do kolejnych projektów, również tych 
dotyczących wielodzietności.

Eurostat
Na stronach Eurostat (portal Statistics 
Explained) statystyki dotyczące rodziny są 
rozproszone w różnych działach tematycz-
nych, m.in. Marriage and divorce statistics, 
Fertility statistics, Household composition 
statistics. Informacji dotyczących wielo-
dzietności można szukać w  zestawieniach 
dotyczących urodzeń według liczby dzieci 
lub wielkości i składu gospodarstw domo-
wych (w tym również liczby dzieci). Dla tego 
ostatniego źródłem danych jest Europejskie 
badanie dochodów i warunków życia (EU-
-SILC). Próbą zebrania tych informacji 
w jeden raport była cykliczna publikacja 
hiszpańskiego Instytutu Polityki (IFP, 2018).

Human Fertility Database (HFD) 
Projekt  zainicjowany w 2007 r. przez Instytut 
Badań Demograficznych im. Maxa Plancka 
oraz Wiedeński Instytut Demografii. Jest to 
wysokiej jakości baza danych dotyczących 
płodności w ujęciu kohortowym, która umoż-
liwia prowadzenie badań porównawczych. 
Polska uczestniczy w tym projekcie od 2018 r. 

OECD IFP ,,Families to 2030”
Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospo-
darczego OECD w ramach International Fu-
tures Programme (IFP) zainicjowała projekt 
„,Families to 2030” z 2009 r., którego celem 
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było zbadanie trendów zmian w gospodar-
stwach domowych i strukturach rodzinnych 
w perspektywie dwóch kolejnych dekad. 
Ponadto ważne było zidentyfikowanie 
długoterminowych wyzwań  politycznych 
i możliwych kierunków działań w tym 
obszarze (OECD, 2011). Jednym z efektów 
było utworzenie bazy danych o rodzinach 
w państwach OECD (Family Database).

Baza OECD Family Database
Baza zawiera porównywalne międzynaro-
dowe dane na temat sytuacji rodzin w kra-
jach OECD, krajach partnerskich OECD i pań-
stwach członkowskich UE. Uwzględniono 70 
wskaźników obejmujących cztery główne 
obszary: strukturę rodzin, pozycję rodzin na 
rynku pracy, politykę publiczną dotyczącą 
rodzin i dzieci oraz warunki rozwojowe dzieci.

Generations and Gender Survey (GGS) 
Międzynarodowy program badań panelo-
wych w 28 krajach realizowany od 2000 r., 
którego celem jest pozyskanie informacji  
o procesach demograficznych i zmianach 
zachodzących w rodzinach. Jednym z efek-
tów projektu jest kontekstowa baza danych 
o poszczególnych krajach, zawierająca 
dane zagregowane o ludności, rodzinach 
i gospodarstwach domowych, gospodarce, 
rynku pracy, polityce społecznej. W Polsce 
zrealizowano dwie rundy badania na prze-
łomie lat 2010/2011 i 2014/2015 jako projekt 
„,Generacje i Rodziny”.

Social Policy and Law Shared Database 
(SPLASH)
Projekt zainicjowany przez Instytut Badań 
Demograficznych im. Maxa Plancka 

w 2015 r. pod patronatem Europejskiej 
Konfederacji Dużych Rodzin (ELFAC) ogól-
noeuropejskich badań  ankietowych do-
tyczących warunków życia rodzin wielo-
dzietnych. W badaniu uczestniczyło ponad 
7800 rodzin wielodzietnych, w tym również 
rodziny z Polski.  Celem ankiety było nie 
tylko dostarczenie informacji o dużych ro-
dzinach, ale również ocena uwzględnienia 
ich potrzeb w ramach prowadzonej w pań-
stwach UE polityki rodzinnej. Wyniki bada-
nia zostały opublikowane w formie rapor-
tu European Large Families Confederation 
Survey on the Conditions and Policies re-
garding Large Families (Serra del Pozo, 
Oláh, Sztajner, 2017). Ponadto ELFAC udo-
stępnia bazę danych, które można wyko-
rzystać do dalszych analiz.

European Platform for Investing in Chil-
dren (EPIC)
Europejska platforma inwestowania 
w dzieci, która zawiera statystyki, bada-
nia i raporty dotyczące sytuacji rodzin 
oraz polityk przyjaznych dzieciom. Ważną 
cykliczną publikacją EPIC  jest raport 
nt. zmian w polityce na rzecz dzieci i ro-
dziny w 27 państwach członkowskich UE 
i Wielkiej Brytanii. Opracowanie zawiera 
informacje na temat kluczowych trendów 
w obszarze wczesnej edukacji, opieki, urlo-
pów rodzinny i działań na rzecz poprawy 
równowagi między życiem zawodowym 
a prywatnym, wsparcia socjalnego 
i wsparcia dochodów rodzin oraz pra-
wa dzieci do społecznego uczestnictwa. 
Jednym z tematów raportu jest wspar-
cie dla rodzin wielodzietnych (European 
Commission, 2020).

to kontekstowa baza danych zapewniająca 
dostęp do wskaźników makroekonomicz-
nych i demograficznych (sekcja DATA) oraz 
ustandaryzowanych informacji nt. prowa-
dzonych polityk w wybranych obszarach 
(sekcja POLICY). Baza podzielona jest te-
matycznie, m.in. została wyróżniona sekcja 
Rodzina i dzieci (Family & Children), która 
zawiera dane i  wskaźniki dotyczące polityk 
społecznych wpływających na życie rodzinne 
ze szczególnym uwzględnieniem następują-
cych obszarów: opieka nad dziećmi, rozwo-
dy, zasiłki rodzinne, urlopy rodzicielskie, mał-
żeństwa i zarejestrowane związki partnerskie 
oraz ochrona macierzyństwa.

Families And Societies – Changing fami-
lies and sustainable societies 
Projekt badawczy UE realizowany w latach 
2013–2017, którego cele obejmowały: zba-
danie różnorodności form życia rodzinnego, 
relacji i przebiegu życia w Europie; ocena 
zgodności prowadzonych polityk ze zmiana-
mi zachodzącymi w rodzinach;  przyczynia-
nie się do rozwoju polityki opartej na faktach. 

W ramach powyższego projektu przygoto-
wano m.in. publikację Bernharda Riedere-
ra Vulnerability and the future of families 
with children in Europe: Nine questions and 
corresponding answers, w której rodziny 
wielodzietne zostały zidentyfikowane jako 
jeden z typów rodzin wrażliwych (vulnerable 
families) tj. bardziej podatnych na zagroże-
nia w  wymiarze ekonomicznym, psycholo-
gicznym i społecznym (Riederer, 2017).

Kolejnym ważnym efektem projektu 
Families And Societies było zrealizowanie 

Podstawowe wnioski płynące z przeglądu 
badań

Na początku należy podkreślić, iż brakuje 
całościowej bazy danych o rodzinach w Pol-
sce. Informacje na stronach GUS są rozpro-
szone, fragmentaryczne i często już nieak-
tualne. W warunkach znaczącej mobilności 
terytorialnej oraz rewolucji cyfrowej dane 
spisowe o rodzinach zbierane co 10 lat są 
wysoce niewystarczające, a ich brak utrud-
nia prowadzenie polityki rodzinnej zarówno 
na poziomie krajowym, jak i lokalnym.

Problematyka wielodzietności najczęściej 
jest tylko jednym z pobocznych wątków 
w  badaniach demograficznych 
dotyczących przemian płodności i rodziny 
w Polsce. Niewątpliwie rodzina wielodzietna 
jako rodzina przeszłości jest przedmiotem 
zainteresowania demografii historycznej, 
jednak w ramach innych subdyscyplin 
traktowana jest jako model marginalny,  
zjawisko zanikające. Od wielu lat uwaga 
badaczy koncentruje się na postępują-
cym spadku dzietności oraz czynnikach, 
które to warunkują. Niewątpliwie badania 
specjalne dotyczące intencji prokreacyj-
nych Polaków przyczyniły się do rozpozna-
nia barier dzietności z  perspektywy osób 
bezdzietnych i małodzietnych w Polsce. 
Niska dzietność jest łączona m.in. z odkła-
daniem rodzicielstwa na skutek wydłużonej 
edukacji i potrzeby stabilizacji zawodowej; 
wyeliminowaniem nieplanowanych po-
częć na skutek upowszechnienia skutecz-
nej antykoncepcji i dostępem do aborcji, 
nietrwałością małżeństw czy zmianami 
społeczno-kulturowymi. 
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Tylko nieliczni współcześni autorzy (m.in. Ko-
walska, Szukalski) badając proces repro-
dukcji ludności dostrzegają rodziny wie-
lodzietne czy wskazują ich demograficzny 
potencjał. Ponieważ wyniki badań demo-
graficznych są podstawą do prowadzenia 
polityki ludnościowej czy rodzinnej, to luka 
badawcza w tym obszarze przez wiele lat 
była powiązana z brakiem realnych dzia-
łań sprzyjających rodzinom wychowu-
jącym większą liczbę dzieci. Przełomem 
stało się wprowadzenie programu 500+. 
Część demografów włącza się w dyskusję, 
czy i na ile to świadczenie zwiększy dziet-
ność rodzin (Szuklaski, 2018; Paradysz, 
2018; Kotowska, 2019).

W Polsce od dekady zamiast polityki bezpo-
średnio nastawionej na zwiększanie dziet-
ności promowane były działania na rzecz 
usuwania barier decyzji o założeniu rodziny 
i  urodzeniu pierwszego czy kolejnego 
dziecka (m.in. rozwój opieki instytucjonalnej 
nad dziećmi, koncepcja work-life balance, 
partnerstwo w związku). Dla demografów 
tzw. przejście do drugiego dziecka nadal 
jest kluczowym czynnikiem poprawy sytuacji 
ludnościowej. Jednak obserwowany upa-
dek normy dwudzietnej rodziny oraz wzrost 
bezdzietności w państwach europejskich 
wskazują, że ten kierunek działań okazuje się 
niewystarczający. Postępujący proces prze-
mian płodności w starzejących się popula-
cjach już nie tylko skutkuje zanikiem rodzin 
wielodzietnych, ale ogólnym spadkiem rodzin 
z dziećmi w gospodarstwach domowych. 

Zwiększenie wsparcia dla rodzin wielo-
dzietnych czy oddziaływanie na postawy 

Polski oprzeć na ogólnopolskim badaniu 
rodzin oraz by w analizach statystycznych 
i badaniach jakościowych uwzględniać 
różne kategorie rodzin w  celu określenia 
– w skali lokalnej i globalnej – ich liczby, 
sytuacji społeczno-ekonomicznej, potrzeb 
i barier w zaspokajaniu tych potrzeb. 
Te zalecenia są również istotne w wyzna-
czeniu kierunków badań zjawiska wielo-
dzietności. 

Analizy demograficzne wskazują na po-
wiązanie procesu urbanizacji z obniżaniem 
dzietności w rodzinach oraz obniżaniem 
zastępowalności pokoleń. Problem zanikania 
rodzin wielodzietnych w wielkich miastach  
był symptomem ogólnego spadku liczby 
rodzin z dziećmi w warunkach starzejącego 
się społeczeństwa. Dlatego w warunkach 
pogłębiającego się ubytku naturalnego 
w kraju potrzebne są badania dotyczące 
funkcjonowania dużych rodzin w metropo-
liach czy też zbadanie zróżnicowania regio-
nalnego wielodzietności. Czy rozwój lokalnej 
polityki i tworzenie środowiska przyjaznego 
rodzinom może wpływać na wzrost liczby 
rodzin wielodzietnych? Czy koszty życia i do-
stępność zasobów mieszkaniowych wpływa 
na  rozmieszczenie  rodzin wielodzietnych na 
poziomie gmin?

W badaniach  Balcerzak-Paradowskiej 
z 1979 i 1997 roku pojawia się zjawisko 
wielodzietności świadomie realizowanej. 
Autorka wskazała, iż w okresie międzyspiso-
wym (1988-1995) z jednej strony nastąpiło 
ograniczenie wielodzietności wśród mło-
dej generacji kobiet wiejskich, a z drugiej 
widoczna była wyższa dynamika urodzeń 

prokreacyjne w ramach realizowanej poli-
tyki ludnościowej jest przedmiotem sporu. 
Czy należy prowadzić pronatalistyczną 
politykę rodzinną? Sceptycy czy przeciw-
nicy tego kierunku działań argumentują, 
iż w świetle współczesnych badań obserwo-
wane w krajach postindustrialnych i społe-
czeństwach postmodernistycznych prze-
miany płodności i rodziny to nieodwracalne 
procesy o podłożu społeczno-ekonomicz-
nym oraz kulturowo-świadomościowym 
i państwo nie powinno ingerować w swobo-
dę stylu życia, w tym również model rodziny. 
Innym argumentem jest nieskuteczność 
polityki rodzinnej o charakterze pronatali-
stycznym, czy też ocena, że tworzenie zachęt 
ekonomicznych sprzyja reprodukcji w śro-
dowiskach zmarginalizowanych społecznie 
i ekonomicznie. Czy zatem przekonywać 
do rodzicielstwa nieprzekonanych, czy 
pomagać rodzinom świadomie wybierają-
cym wielodzietność? O ile możemy mówić 
o  społecznej akceptacji pomocy rodzinom 
w trudnej sytuacji i zapobieganiu ubóstwu 
dzieci, to czy polityka otwarcie wspierająca 
prokreację może również zyskać społeczną 
akceptację i  wpłynąć na zmianę postrze-
gania wielodzietności w Polsce? Jeszcze 
jednym kontrargumentem przeciw polityce 
pronatalistycznej jest przekonanie, iż stymu-
lowanie rozrodczości w warunkach przelud-
nionego świata zagraża przyszłości planety 
i uniemożliwia osiągnięcie celów zrówno-
ważonego rozwoju. 

Obszary do zbadania
Rządowa Rada Ludnościowa już w 2014 r. 
rekomendowała, aby długookresową stra-
tegię na rzecz rozwoju demograficznego 

czwartych i dalszych wśród kobiet zamiesz-
kałych w mieście z relatywnie wyższym 
wykształceniem. Czy charakter wielodzietno-
ści zmienił się w ostatnich dekadach i jest to 
już nie tyle „,cecha środowiskowa”, ale jeden 
z modeli rodziny preferowany i realizowany 
wśród kobiet z wyższym wykształceniem? 
Dlatego oprócz badań statystycznych ważne 
byłyby również badania jakościowe w rodzi-
nach, które zrealizowały swój potencjał pro-
kreacyjny, celem rozpoznania czynników 
warunkujących rozszerzoną prokreację
czy dochodzenie do dzietności rozszerzonej. 
Ponieważ w ankiecie wśród rodzin wielo-
dzietnych ELFAC z 2015 r. polscy respondenci 
jako najważniejszy  czynnik wpływający 
na decyzję o dużej rodzinie wskazali religię 
i religijność (dopiero na drugim miejscu 
były warunki pracy), to wskazane jest lepsze 
rozpoznanie tej zależności. Pozytywna kore-
lacja pomiędzy dzietnością a religijnością 
została również potwierdzona w badaniach 
Frątczak i Kotowskiej.
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