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Wprowadzenie 
 

Całościowa diagnoza sytuacji rodzin w województwie kujawsko-pomorskim jest 

zadaniem praktycznie niewykonalnym. Rodzina to rzeczywistość, która przenika każdą 

dziedzinę życia człowieka. Sposób funkcjonowania w rodzinie nie tylko wpływa na życie jej 

członków, ale w znaczący sposób kreuje przyszłość następnych pokoleń. Punktem wyjścia do 

niniejszej diagnozy są wskaźniki statystyczne opisujące rzeczywistość rodzin w 

województwie. Zatrzymanie się na takiej diagnozie wydaje się niewystarczające. Porównując 

istniejące programy polityki rodzinnej na poziomie kraju i województwa z najnowszą 

literaturą naukową można dojść do wniosku, że są one w znacznym stopniu zredukowane do 

problemów występujących w statystykach pomocy społecznej. Jedynie w nielicznych 

przypadkach są one rozszerzane np. o dane na temat rozwodów, czy trwałości małżeństw
1
.  

W niniejszej diagnozie pojawiają się odwołania do literatury światowej, która próbuje stawiać 

coraz szersze pytania o stan współczesnej rodziny, co pozwala dotrzeć do głębszych przyczyn 

jej aktualnej kondycji. 

1. Definicje podstawowych pojęć 

W literaturze przedmiotu można spotkać różne definicje rodziny oraz charakterystyki 

typów rodziny. W obszarze polityki prorodzinnej istotne jest ujednolicenie definicji zjawisk, 

które ją opisują. W niniejszym opracowaniu przyjęto rozumienie poszczególnych terminów za 

Głównym Urzędem Statystycznym. 

 Rodzina – rodzina (biologiczna) definiowana jest jako dwie lub większa liczba osób, 

które są związane jako mąż i żona, wspólnie żyjący partnerzy (kohabitanci) – osoby 

płci przeciwnej lub jako rodzic i dziecko. Tak więc, rodzina obejmuje parę bez dzieci 

lub parę z jednym lub większą liczbą dzieci, albo też samotnego rodzica z jednym, 

bądź większą liczbą dzieci
2
. 

 Małżeństwo – związek między dwiema osobami płci odmiennej pociągający za sobą 

pewne wzajemne prawa i obowiązki, ustalone w przepisach prawnych i zwyczajach
3
. 

 Rozwód – rozwiązanie związku małżeńskiego przez odpowiedni sąd w formie 

określonej prawem
4
. 

                                                           
1
Wojewódzki Program Wspierania Rodziny I Systemu Pieczy Zastępczej Na Lata 2014-2020, Szczecin 2013,  

http://www.ois.wzp.pl/attachments/article/215/Projekt_programu_Region_dla_Rodziny.pdf 
2
 Źródło: Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl 

3
 Tamże.  
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 Związek partnerski – dwie osoby żyjące w tym samym gospodarstwie domowym, 

które nie zawarły ze sobą związku małżeńskiego, ale wzajemne relacje tych osób są 

natury małżeńskiej
5
. 

 Urodzenie małżeńskie – urodzenie, które - zgodnie z Kodeksem prawa rodzinnego 

i opiekuńczego - nastąpiło w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni 

od jego ustania lub unieważnienia, a także przed zawarciem związku małżeńskiego 

pod warunkiem zarejestrowania dziecka po lub w momencie rejestracji związku 

małżeńskiego
6
. 

 Urodzenie pozamałżeńskie – urodzenie, które nastąpiło oraz zostało zarejestrowane 

poza okresem trwania małżeństwa z wyłączeniem urodzeń, które nastąpiły przed 

upływem 300 dni od daty ustania lub unieważnienia małżeństwa. Typizacji na 

urodzenia małżeńskie i pozamałżeńskie dokonuje urząd stanu cywilnego zgodnie ze 

stanem formalno-prawnym
7
. 

 Rodzina pełna – rodzina, w której obowiązek i prawo do wychowywania dziecka 

spoczywa na obojgu rodziców. Jest to rodzina z obojgiem rodziców (naturalnych lub 

innych) z dziećmi
8
. 

 Rodzina niepełna – rodzina, w której obowiązek i prawo do wychowywania dziecka 

spoczywa na jednym z rodziców. Jest to rodzina z jednym tylko rodzicem i dziećmi, 

tzn. samotna matka z dziećmi lub samotny ojciec z dziećmi. 

 Rodzina zrekonstruowana to rodzina składająca się z małżeństwa lub związku 

partnerskiego z jednym lub większą liczbą dzieci, z których co najmniej jedno nie jest 

wspólnym dzieckiem małżonków (partnerów), tzn. jest naturalnym lub adoptowanym 

dzieckiem tylko jednego z nich
9
. 

 Rodzina rozszerzona jest to rodzina biologiczna z osobą (lub z większą liczbą osób) 

spokrewnioną (w linii prostej lub bocznej) przynajmniej z jednym członkiem rodziny 

biologicznej, np. małżeństwo i brat żony; mąż, żona, dzieci i ojciec żony; dziadkowie 

z wnuczką
10

. 

 Rodzina wielodzietna – wychowująca troje i więcej dzieci. 

                                                                                                                                                                                     
4
 Tamże.  

5
 Tamże.  

6
 Tamże. 

7
 Tamże. 

8
 Tamże. 

9
 Tamże. 

10
 Tamże. 
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 Starzenie się ludności – proces zwiększania się udziału ludności w starszym wieku w 

ogólnej liczbie ludności. 

 Osoby starsze – określa je tzw. próg starości, tzn. wiek, po osiągnięciu którego można 

daną osobę zaliczyć do grupy ludności w starszym wieku. Najczęściej jako próg 

przyjmuje się wiek 60 lub 65 lat lub wprowadza się inny próg dla mężczyzn – 65 lat i 

dla kobiet – 60 lat. W niniejszym opracowaniu, podobnie jak w opracowaniach ONZ 

zastosowano jednolity próg starości dla kobiet i mężczyzn – 65 lat. Za osoby starsze 

uznaje się ludzi w wieku 65 lat i więcej. 

 Osoby sędziwe – ludzie w wieku 80 lat i więcej. 

Urząd Statystyczny wyróżnia następujące typy rodzin: 

 małżeństwo bez dzieci 

 małżeństwo z dziećmi 

 partnerzy bez dzieci 

 partnerzy z dziećmi 

 samotna matka z dziećmi 

 samotny ojciec z dziećmi
11

. 

2. Diagnoza sytuacji rodzin w województwie kujawsko-pomorskim 

2.1. Ogólna charakterystyka rodzin 

Województwo kujawsko-pomorskie zamieszkuje 2 096 404 osób, co sytuuje je na 10 

miejscu w Polsce.  

Tabela 1. Ludność w województwie kujawsko-pomorskim na tle innych województw 

Liczba ludności 2012 rok 

 
Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Wieś 

P O L S K A 38533299 18649334 19883965 23336392 15196907 

Dolnośląskie 2914362 1401750 1512612 2028257 886105 

Kujawsko-pomorskie 2096404 1016161 1080243 1262091 834313 

Lubelskie 2165651 1049802 1115849 1005207 1160444 

Lubuskie 1023317 498430 524887 647594 375723 

Łódzkie 2524651 1203320 1321331 1606066 918585 

Małopolskie 3354077 1626988 1727089 1639330 1714747 

Mazowieckie 5301760 2536666 2765094 3402557 1899203 

                                                           
11 

Tamże.
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Opolskie 1010203 488457 521746 527735 482468 

Podkarpackie 2129951 1042947 1087004 880726 1249225 

Podlaskie 1198690 584841 613849 723303 475387 

Pomorskie 2290070 1116576 1173494 1497479 792591 

Śląskie 4615870 2228141 2387729 3579983 1035887 

Świętokrzyskie 1273995 622370 651625 572136 701859 

Warmińsko-mazurskie 1450697 710502 740195 860237 590460 

Wielkopolskie 3462196 1683898 1778298 1920117 1542079 

Zachodniopomorskie 1721405 838485 882920 1183574 537831 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

W 2002 roku liczba rodzin w województwie kujawsko-pomorskim wynosiła  

571 000
12

. Rodzin z dziećmi było 438 000 w tym 339 000 rodzin, w których znajdowały się 

dzieci do 24 roku życia, pozostające na utrzymaniu rodziców. Najliczniejszą grupę stanowiły 

rodziny z jednym dzieckiem – 47,5% i dwójką dzieci – 36,2%. Rodziny z większą liczbą 

dzieci na utrzymaniu stanowiły 16,3%. Liczba rodzin wielodzietnych wynosiła 55 503 

rodziny, w których było 268 445 dzieci. Matek samotnie wychowujących dzieci było 93 000, 

natomiast ojców 11 000.  W rodzinach wychowywało się 779 000 dzieci. Z tej liczby 600 tys. 

to dzieci w wieku 0-24 lata pozostające na utrzymaniu rodziców. Przeciętna liczba dzieci 

pozostających na utrzymaniu w rodzinie wynosiła 1,77. 

Komentarz:  

 Przedstawione powyżej dane wskazują, że w województwie dominują rodziny z 

jednym dzieckiem. Przeciętna rodzina ma statystycznie na utrzymaniu 1,77 dziecka. 

Aby możliwa była prosta zastępowalność pokoleń konieczne jest, aby rodzina miała 

przynajmniej dwoje dzieci (dokładnie: 2,12-2,14). Prawie jedną piątą rodzin stanowią 

rodziny z jednym rodzicem. Badania pokazują, że taki model rodziny jest mniej 

korzystny zarówno dla wychowywania dzieci, jak i sytuacji materialnej samotnych 

rodziców. 

2.2. Sytuacja rodziny w perspektywie cyklu życia 

Cykl życia rodzinnego stanowi oś zmian, które dokonują się w rodzinie.  Schemat ten jest 

uniwersalny dla większości rodzin (niektóre mogą zatrzymać się na poszczególnych fazach 

cyklu). Zaletą takiego ujęcia jest objęcie nim wszystkich rodzin z dziećmi niezależnie od 

                                                           
12 Dane na podstawie Spisu Ludności w 2002r. 
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problemów lub deficytów, jakie w nich występują. W niniejszym opracowaniu wykorzystany 

został schemat cyklu życia rodzinnego opracowanych przez J. Haley’a
13

. 

Okres premałżeński (narzeczeństwo)  

Narzeczeństwo, zwane także w innych opracowaniach fazą randkowania, okresem 

zalotów jest pierwszym etapem właściwego tworzenia związku prowadzącego do 

uformowania rodziny. Należy podkreślić, że sposób realizacji tej fazy rozwoju jest bardzo 

silnie skorelowany z doświadczeniami wyniesionymi z rodziny pochodzenia. Dobre 

doświadczenia stabilnej rodziny zapewniają statystycznie lepsze relacje z osobami płci 

przeciwnej. Jako etap formowania rodziny narzeczeństwo rozpoczyna się od relacji kobiety  

i mężczyzny, która jest ukierunkowana na stworzenie trwałego związku. Jest to czas uczenia 

się właściwych relacji do partnera płci przeciwnej
14

. Narzeczeństwo jest okresem treningu 

odchodzenia od rodziców oraz umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji. Okres ten 

kończy się zawarciem związku małżeńskiego lub wspólnym zamieszkaniem bez ślubu (tzw. 

związki partnerskie). 

 Rodzina, małżeństwo to wartości, które sytuują się na pierwszych pozycjach w skali 

wartości deklarowanej przez Polaków. Według badania CBOS rodzinne szczęście to ciągle 

najważniejsza wartość, którą w codziennym życiu kieruje się 78% ankietowanych
15

. Jest to 

warunek stworzenia dobrego klimatu wokół małżeństwa i rodziny. Rodzina jest pożądaną 

wartością i większość młodych osób wzrasta w przekonaniu, że do pełni szczęścia potrzebna 

jest rodzina. Wg badań CBOS z 2013 roku 85% respondentów twierdzi, że rodzina jest 

konieczna do osiągnięcia pełni życia. Jedynie 12% uważa, że bez rodziny można żyć równie 

szczęśliwie
16

. Ważnym wnioskiem z badań jest także definiowanie, czym jest rodzina. W 

opinii 99% badanych przez CBOS rodzina to małżonkowie z dziećmi
17

. Należy jednak 

zwrócić uwagę, że przez ostatnie 5 lat odsetek osób, które wyraziły pogląd, że aby być 

szczęśliwym trzeba posiadać rodzinę spadła o 7 punktów procentowych, a odsetek osób, które 

twierdzą, że rodzina nie jest koniecznym warunkiem szczęśliwego życia wzrósł z 6% do 12%. 

Życie rodzinne ciągle jest utożsamiane z życiem udanym i szczęśliwym. Należy promować 

rodzinę jako źródło szczęśliwego życia.
18

. 

                                                           
13 J. Haley, (2012), Niezwykła terapia. Techniki terapeutyczne Miltona H.Ericksona. GWP 

14 tamże 

15 Badanie CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia” (273), 31 stycznia – 6 lutego 2013 roku, reprezentatywna próba losowa dorosłych mieszkańców Polski (N=1111). 

16 tamże 

17 tamże 

18 tamże 
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 Innym problemem ukazywanym w literaturze jest ubóstwo relacyjne
19

. Zjawisko to 

polega na tym, że młodzi ludzie coraz częściej nie potrafią budować odpowiedzialnych, 

dojrzałych relacji z innymi osobami. Konsekwencją tych zmian jest obniżenie jakości relacji i 

umiejętności budowania z innymi osobami. Osłabienie umiejętności wchodzenia w 

prawidłowe relacje może także wynikać z braku pozytywnych doświadczeń z rodzin 

pochodzenia. Badania wskazują jednoznacznie, że na właściwe budowanie relacji, a w 

przyszłości na trwanie małżeństwa ma wpływ to, czy dziecko pochodzi z rodziny pełnej, czy 

rozbitej
20

. W województwie kujawsko-pomorskim w roku 2012 zostało orzeczonych 3 916 

rozwodów.  

Tabela 2. Rozwody w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 r. 

ROZWODY w 2012 roku 

Miejsc 

zamieszkania  
Ogółem Z powództwa męża Z powództwa żony 

Miasto 2872 867 2005 

Wieś 1044 302 742 

OGÓŁEM 3916 1169 2747 

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

Dodatkowo w 2012 roku w kujawsko-pomorskim było orzeczonych 168 separacji, co 

zwiększa liczbę rodzin, w których rodzice nie mogą w pełni wypełniać swoje obowiązki 

wobec dzieci. 

Tabela 3. Separacje w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 r. 

SEPARACJE  ORZECZONE 2012 rok 

 
Ogółem 

Z powództwa 

męża 

Z powództwa 

żony 

Zgodny wniosek 

stron 

OGÓŁEM 168 23 130 15 

Miasta 122 14 96 12 

Wieś 46 9 34 3 

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

 Problem rozwodów nie tylko dotyczy osób dorosłych. W skali całego kraju w 58% 

małżeństw, które rozwiodły się wychowywane było przynajmniej jedno dziecko
21

. W naszym 

                                                           
19 N.Baker (1996), Building a Relational Society - New priorities for public policy 

20 N. Wolfinger, (2003), Family Structure Homogamy: The Effects of Parental Divorce on Partner Selection and Marital Stability, Social Science Research nr 1 (32). 

21 GUS – rocznik statystyczny 
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województwie jedynie 1564 małżeństwa nie miały dzieci. Ponad 60% małżeństw, które 

rozwiodły się posiadało przynajmniej jedno dziecko (to sytuuje województwo powyżej 

średniej krajowej). 

Tabela 4. Rozwody w województwie kujawsko – pomorskim według liczby małoletnich 

dzieci w małżeństwie w 2012 r. 

ROZWODY  WEDŁUG  LICZBY  MAŁOLETNICH  DZIECI  W  MAŁŻEŃSTWIE (PONIŻEJ 

18 LAT) 2012 ROK 

 
Ogółem  

Rozwiedzione małżeństwa 

bez dzieci  
o liczbie dzieci      

1 2 3 4 i więcej 

W LICZBACH BEZWZGLĘDNYCH 

OGÓŁEM 3916 1564 1452 720 128 52 

Miasta 2872 1225 1059 492 67 29 

Wieś 1044 339 393 228 61 23 

W ODSETKACH 

OGÓŁEM 100,00 39,94 37,07 18,39 3,27 1,33 

Miasta 100,00 42,65 36,88 17,13 2,33 1,01 

Wieś 100,00 32,47 37,65 21,84 5,84 2,20 

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

Na podstawie danych statystycznych oraz literatury przedmiotu można stwierdzić, że 

wraz z ilością dzieci maleje liczba rozwodów. Większa ilość dzieci jest czynnikiem, który 

obniża poziom rozwodów i bardziej stabilizuje relacje małżonków i całą rodzinę. Istotnych 

danych dotyczących rozwodów dostarcza analiza przyczyn decyzji  

o rozwodzie. 

 

Tabela 5. Rozwody w województwie kujawsko-pomorskim według przyczyny rozkładu 

pożycia małżeńskiego w 2012 r. 

ROZWODY  WEDŁUG  PRZYCZYNY  ROZKŁADU  POŻYCIA  MAŁŻEŃSKIEGO  ORAZ  

WINY  STRON (2012 rok) 

GŁÓWNA PRZYCZYNA ROZKŁADU  

POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 
Ogółem  

Orzeczenie o winie 

wina 

męża 

wina 

żony 

wina obu 

stron 

bez 

orzeczenia 

o winie 

OGÓŁEM 3916 819 154 149 2794 

Niedochowanie wierności małżeńskiej:           

wyłącznie  370 139 75 1 155 

z innymi przyczynami   861 201 56 82 522 
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Nadużywanie alkoholu:           

wyłącznie  142 40 2 1 99 

z innymi przyczynami   746 328 8 19 391 

Naganny stosunek do członków rodziny:           

wyłącznie  48 20 - 1 27 

z innymi przyczynami   206 37 4 20 145 

Trudności mieszkaniowe:           

wyłącznie  1 - - - 1 

z innymi przyczynami   22 - - - 22 

Nieporozumienia na tle finansowym:           

wyłącznie  38 6 2 - 30 

z innymi przyczynami   275 27 1 9 238 

Niezgodność charakterów:           

wyłącznie  357 1 - 1 355 

z innymi przyczynami   599 9 2 12 576 

Niedobór seksualny:           

wyłącznie  6 - - - 6 

z innymi przyczynami   11 - - - 11 

Dłuższa nieobecność:           

wyłącznie  23 1 - 1 21 

z innymi przyczynami   56 1 - 1 54 

Różnice światopoglądowe:           

wyłącznie  3 1 - - 2 

z innymi przyczynami   2 - - - 2 

Inne (wyłącznie): 150 8 4 1 137 

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

 Jak widać z przywoływanych danych najczęstszą przyczyną rozwodów jest 

niezgodność charakterów i niedochowanie wierności małżeńskiej. Stosunkowo niski odsetek 

wśród przyczyn mają nieporozumienia na tle finansowym i dłuższa nieobecność (np. w 

przypadku wyjazdów zarobkowych jednego z małżonków). W literaturze przedmiotu brak 

dochowania wierności małżeńskiej jest pozytywnie skorelowany z poziomem seksualizacji 

życia, która polega na wiązania wartości osoby wyłącznie z jej seksualną atrakcyjnością lub 

zachowaniem oraz ukazywanie jej wyłącznie jako obiektu seksualnego
22

. Redukcja relacji 

międzyludzkiej do relacji seksualnej nie pozwala na prawidłowe przygotowanie młodych 

osób do dojrzałej decyzji o małżeństwie, a także prawidłowe w nim funkcjonowanie.  

 Inną przyczyną rozpadu małżeństw jest zwiększenie aktywności seksualnej 

pozamałżeńskiej. Zjawisko to wiąże się z systematycznym obniżaniem wieku inicjacji 

seksualnej. Obecnie średnia wieku osób podejmujących współżycie seksualne to 18,8 lat dla 

                                                           
22 Grzelak S. (2007). Seksualizacja, Świat problemów nr 6. 
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kobiet i 18,7 dla mężczyzn
23

. Niestety, obserwowana jest tendencja do obniżania wieku 

inicjacji seksualnej. Respondenci w wieku do 20 lat częściej deklarowali rozpoczęcie 

współżycia płciowego przed ukończeniem 17 roku życia, podczas gdy pokolenie, które 

obecnie wkracza w 40-50 rok życia zaczynało aktywność seksualną powyżej 19 roku życia. 

W ciągu ostatnich 30 lat średnia wieku inicjacji seksualnej obniżyła się o ponad 2 lata
24

.  

Zawarcie małżeństwa i wczesny okres małżeństwa 

Kluczowym momentem na tym etapie rozwoju rodziny jest zawarcie małżeństwa. 

Małżeństwo to umowa między kobietą i mężczyzną, która niesie ze sobą, przynajmniej  

w momencie zawarcia, długoletnie zobowiązania. Należy zauważyć, że formalne zawarcie 

małżeństwa powoduje zmianę relacji nie tylko pomiędzy małżonkami ale również relację  

z rodzina dalszą, społecznością lokalną i społeczeństwem
25

. Małżeństwo stabilizuje życie 

człowieka. Jest to także początek wypracowywania sposobów funkcjonowania, komunikacji, 

rozwiązywania konfliktów pomiędzy małżonkami. Istotnym zadaniem tego etapu jest 

wypracowanie i zachowanie autonomiczności, szczególnie w stosunku do swoich rodziców  

i innych osób z rodzin pochodzenia. W kujawsko-pomorskich urzędach stanu cywilnego w 

2012 r. zarejestrowano 11207 nowo zawartych małżeństw, tj. mniej o 92 niż przed rokiem i o 

2919 niż w 2007 r. Niższy był również współczynnik zawieranych małżeństw, który w 

omawianym okresie osiągnął poziom 5,34% (wobec 5,39% w 2011 r. i 6,84% w 2007 r.) i był 

niższy niż odsetek małżeństw zawartych w naszym kraju - 5,5%.  

Tabela 6. Nowożeńcy w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca 

zamieszkania w 2012 r. 

NOWOŻEŃCY  WEDŁUG  WIEKU  I  MIEJSCA  ZAMIESZKANIA (2012 rok) 

 
Ogółem 

W wieku 
Mediana 

wieku 

(wiek 

środkowy) 

19 lat  

i 

mniej 

20–

24 

25–

29 

30–

34 

35–

39 

40–

44 

45–

49 

50–

54 

55–

59 

60 lat  

i 

więcej 

 

MĘŻCZYŹNI 11207 35 1953 4942 2244 845 385 254 173 142 234 28,5 

Miasta 6505 9 881 2836 1411 531 265 161 127 108 176 29,0 

Wieś 4702 26 1072 2106 833 314 120 93 46 34 58 27,6 

KOBIETY 11207 332 3751 4255 1433 598 275 182 139 107 135 26,4 

                                                           
23 Raport Polpharmy Zbigniewa Izdebskiego nt. Seksualności Polaków w Internecie, 2010r. 

24 tamże 

25 Haley, (2012), Niezwykła terapia. Techniki terapeutyczne Miltona H.Ericksona. GWP 
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Miasta 6505 119 1776 2683 948 389 187 127 97 81 98 27,1 

Wieś 4702 213 1975 1572 485 209 88 55 42 26 37 25,4 

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

Jednym z najpoważniejszych problemów jest odwlekanie decyzji  

o zawarciu małżeństwa. Jeżeli porównamy ostatnie 20 lat to okaże się, że przeciętny wiek 

zawarcia małżeństwa podwyższył się o około 3 lata (do 26. roku życia u kobiet i 28. roku 

życia u mężczyzn)
26

. W województwie kujawsko-pomorskim średnia wieku dla mężczyzn to 

28,5 lat (wyższy w miastach, niższy na wsiach) oraz 26,4 lat dla kobiet (wyższy w miastach, 

niższy na wsiach). 

Niepokoi także rosnące zjawisko „małżeństwa na próbę”. W takim związku nie ma 

formalnej umowy zawarcia małżeństwa jednak występuje wspólne zamieszkiwanie. 

Kohabitacja przedślubna jest wg badaczy negatywnie skorelowana z jakością  

i trwałością małżeństw
27

, niekorzystnie wpływa na dalsze funkcjonowanie związku 

małżeńskiego. Podjęcie decyzji o małżeństwie, budowanie trwałego związku jest łatwiejsze 

gdy poprzedza je edukacja prorodzinna
28

. Niestety, brakuje dobrych programów 

edukacyjnych, które pomogłyby młodym osobom podejmować dojrzałe decyzje o 

małżeństwie i przezwyciężać trudności w pierwszych miesiącach i latach małżeństwa. 

Niestety nie posiadamy dobrej formuły przygotowania do małżeństwa prowadzonego na 

różnych etapach życia człowieka: przygotowanie dalsze, bliższe (okres narzeczeństwa) oraz 

przedślubne (podjęcie ostatecznej decyzji).  

 Jednym z poważniejszych problemów stojących na przeszkodzie do zawarcia 

małżeństwa jest zależność finansowa młodych dorosłych od rodzin pochodzenia. Bezrobocie 

wśród młodych osób należy do najwyższych w kraju. W województwie kujawsko-pomorskim 

wynosi ono 29,2%
29

. Brak stabilizacji finansowej oraz odpowiednich warunków 

mieszkaniowych jest przyczyną odwlekania decyzji o małżeństwie.  

 

 

 

                                                           
26 J. Stańczak, (2013) Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2012 roku, Główny Urząd Statystyczny. 

27 Kamp Dush C.M., Cohan C.L., Amato P.R., (2003) The Relationship Between Cohabitation and Marital Quality and Stability: Change Across Cohords? Journal of 

Marriage and Family nr 65. 

28 Scott M. Stanley, Paul R. Amato, Christine A. Johnson, and Howard Markman, (2006) Premarital Education, Marital Quality, and Marital Stability: Findings from a 

Large, Random Household Survey,  Journal of Family Psychology nr 1 (20). 

29 wup.torun.pl/wp-content/uploads/2012/12/2012.12.13_mlodzi_bezrobotni.pdf 

http://wup.torun.pl/wp-content/uploads/2012/12/2012.12.13_mlodzi_bezrobotni.pdf
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Rodzina z małym dzieckiem  

Narodzenie pierwszego dziecka jest istotnym etapem w rozwoju każdej rodziny. 

Jednocześnie jak każda znacząca zmiana jest wyzwaniem dla młodych małżonków i może 

powodować zarówno pozytywne jak i negatywne następstwa. Wkroczenie nowego członka do 

rodziny zawsze jest sytuacją kryzysową dla małżonków. Muszą oni wypracować nowy model 

podziału ról, obowiązków, nowy sposób podziału budżetu domowego czy na nowo określić 

relacje z członkami rodziny. Na tym etapie zmieniają się relacje pomiędzy małżonkami 

ponieważ w ich życie wkracza dziecko i je istotnie zmienia.  

 Pojawienie się dziecka w rodzinie jest naturalnym następstwem zawarcia małżeństwa. 

Według badań CBOS niemal wszyscy dorośli Polacy wyrażają chęć posiadania potomstwa. 

Jedynie trzy osoby na sto preferują bezdzietność
30

. Choć deklaracje dotyczące chęci 

posiadania dzieci są na wysokim poziomie to okazuje się, że odbiegają one od stanu 

faktycznego posiadania potomstwa. Obecnie ponad jedna czwarta dorosłych Polaków (27%) 

nie ma dzieci, jedna piąta (20%) ma jedno dziecko, niespełna jedna trzecia (31%) – dwoje,  

a co ósmy (13%) – troje
31

. W innym badaniu obejmujących osoby w wieku 18-39 lat, 

prowadzonym w ramach projektu GGS-PL wynika, że tylko 12% osób bezdzietnych nie chce 

mieć dzieci, 39% zamierza je mieć w ciągu najbliższych trzech lat, a prawie połowa odkłada 

tę decyzję na później
32

.  

W województwie kujawsko-pomorskim w roku 2012 zarejestrowano  

20 764 urodzenia żywe. Było to mniej o 207 niż przed rokiem i 1050 niż w roku 2007. Jest to 

stała tendencja utrzymująca się w Polsce i naszym województwie. Wraz ze zmniejszeniem 

liczby urodzin podwyższa się wiek kobiet rodzących, a tym samym skraca się okres, w 

którym potencjalnie może być poczęte dziecko. W skali całego kraju w ciągu ostatnich 20 lat 

średni wiek urodzenia dziecka wzrósł o 4 lata i obecnie wynosi w Polsce 27 lat. Znacząco 

zwiększyła się liczba matek w wielu 30-40 lat
33

. W województwie kujawsko-pomorskim 

korelacja urodzin żywych i wieku matki wygląda tak, jak przedstawiono w tabeli nr 7. 

 

 

                                                           
30 Badanie CBOS Rodzina - jej współczesne znaczenie i rozumienie, Warszawa marzec 2013 

31 tamże 

32 I. Kotowska, J.Jóźwiak, (2011) Panelowe badanie przemian relacji miedzy pokoleniami w rodzinie oraz między kobietami i mężczyznami: generacje, rodziny i płeć 

kulturowa – GGS-PL, Studia Demograficzne nr 1 (159) 

33 J. Stańczak, (2013), Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2012 roku, Główny Urząd Statystyczny, 
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Tabela 7. Urodzenia żywe w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i 

poziomu wykształcenia matki w 2012 r. 

URODZENIA  ŻYWE  WEDŁUG  WIEKU  I  POZIOMU  WYKSZTAŁCENIA  MATKI (2012 rok) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

Ogółem  

 

Wiek matki     

19 lat  

i mniej 
20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45 -49 

50 lat 

i 

więcej 

OGÓŁEM 20764 1055 4275 7480 5408 2130 408 7 1 

Wyższe  7558 - 520 3448 2653 820 116 - 1 

Policealne  135 - 24 62 34 10 5 - - 

Średnie 7115 140 2111 2570 1541 625 125 3 - 

Zasadnicze (zawodowe)  3611 231 898 1007 872 488 112 3 - 

Gimnazjalne 1006 501 433 72 - - - - - 

Podstawowe 1325 179 284 317 307 187 50 1 - 

Niepełne podstawowe  

i bez wykształcenia 

szkolnego 11 4 3 3 1 - - - - 

Nieustalone 3 - 2 1 - - - - - 
Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

 Jak wynika z powyższego zestawienia najwięcej matek rodzi dzieci w wieku 25-29 lat. 

Więcej kobiet rodzi dzieci w przedziale wieku 30-34 lat, niż w wieku 20-24 lat. Dla 

podniesienia liczby dzieci istotnym warunkiem jest obniżenie wieku rodzących. Na uwagę 

zasługuje również fakt, że ponad tysiąc kobiet, które posiadały dzieci nie przekroczyło 

jeszcze 19 roku życia.  

 Istotnym problemem wpływającym na zmniejszanie liczby dzieci są problemy 

małżonków z poczęciem. W skali kraju szacuje się, że problem ten dotyka 1,3 mln polskich 

par
34

. Brakuje rozwiniętej diagnostyki, która pozwoliłaby na zapobieganie bezpłodności i 

wspomagała możliwość jej leczenia. Literatura przedmiotu pokazuje, że obawy przed 

posiadaniem dziecka wynikają głównie z konieczności ponoszenia większych nakładów 

finansowych, posiadania odpowiednich warunków mieszkaniowych lub zapewnienia opieki 

nad dzieckiem. Innym niekorzystnym czynnikiem jest strach przed przerwaniem kariery 

zawodowej lub obawy związane z trudnościami związanymi z ponownym wejściem na rynek 

pracy
35

.  

 W literaturze pojawiają się także inne czynniki mające wpływ na decyzje o prokreacji. 

Zalicza się do nich malejącą rolę mężczyzn w planowaniu poczęcia dziecka
36

, zmniejszanie 

                                                           
34 J. Pawłowicz, (2006), Niepłodność małżeńska – kto winien? Collectanea Theologica nr 2 (76) 

35 Kotowska, I., Sztanderska, U., Wóycicka, I. (red). (2007). Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce: w świetle badań empirycznych, 

36 Bankole, A., Singh, S. (1998), Couples' fertility and contraceptive decision-making in developing countries: hearing the man's voice. International Family Planning 

Perspectives, 
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się religijności małżonków
37

, czy też sposób postrzegania przez kobietę związku w 

kategoriach jego stabilności i bezpieczeństwa. Problemem młodych rodziców jest brak 

dostępu do kursów przygotowujących do narodzenia i opieki nad noworodkiem. Takim 

sposobem podnoszenia kompetencji, niestety zbyt słabo wykorzystywanym są np. szkoły 

rodzenia
38

. Istnieje zależność pomiędzy posiadaniem dzieci a stopniem rozwoju infrastruktury 

żłobków i przedszkoli. W badaniach młodych małżeństw brak miejsc w żłobkach i 

przedszkolach jest często przedstawiany jako bariera posiadania dzieci. Jednak porównanie 

danych dotyczących zwiększania ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach oraz wskaźnika 

dzietności nie wskazują na istnienie zależności między tymi czynnikami. W badaniach 

prowadzonych w innych krajach europejskich otrzymano podobne wyniki wskazujące na brak 

istotnych związków pomiędzy rozwojem systemu opieki nad dzieckiem a prokreacją
39

. W 

wielu krajach, oprócz standardowych instytucji wychowania przedszkolnego promowane są 

alternatywne rozwiązania, takie jak opiekun dziecięcy czy sprawowanie opieki nad dzieckiem 

przez członka rodziny (matka, babcia). Rozwiązania te są wspierane finansowo przez państwo 

na podobnych zasadach jak przedszkola. Rodzice otrzymując bon opiekuńczy mają 

możliwość wyboru odpowiedniej formy opieki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Lehrer, E. L. (1996). Religion as a determinant of marital fertility, Journal of Population Economics nr 2 (9). 

38 J. Przeperski, (2002), W szkole rodzenia – edukacja prorodzinna dorosłych, Edukacja Dorosłych nr 2 

39 Ø. Kravdal, (1996), How the local supply of day-care centers influences fertility in Norway: A parity-specific approach. Population Research and Policy Review nr 3 (15), 
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Wykres 1. Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 r. 

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

W kujawsko-pomorskim istnieją dosyć duże różnice w dostępie do placówek 

wychowania przedszkolnego. Powyższy diagram wskazuje na nasycenie poszczególnych 

powiatów przedszkolami oraz pokazuje odsetek dzieci uczęszczających na zajęcia 

przedszkolne. 

Kolejne dzieci w rodzinie 

 Dla zagwarantowania prostej zastępowalności pokoleń niewystarczające jest urodzenie 

jednego dziecka. W skali kraju, według badania CBOS z 2013 roku, największa grupa 

respondentów (49%) deklaruje, że chciałaby mieć dwoje dzieci, a jedna czwarta - troje (26%). 

Zdecydowanie mniej jest tych, którzy chcieliby mieć jedno dziecko (7%) oraz badanych 

optujących za rodziną wielodzietną, złożoną z czworga dzieci (6%) lub większej ich liczby 

(4%)
40

. W badaniu przeprowadzonym wśród osób w wielu 18-39 lat i mających jedno dziecko 

zamiar posiadania drugiego (w ciągu najbliższych trzech lat) wyraziło 46% respondentów, a 

15% myśli o tym, ale w dalszej przyszłości
41

. Można więc jednoznacznie stwierdzić, że 

                                                           
40 Badanie CBOS Rodzina - jej współczesne znaczenie i rozumienie, Warszawa marzec 2013 

41 I. Kotowska, J. Jóźwiak, (2011), Panelowe badanie przemian relacji między pokoleniami, w rodzinie oraz między kobietami i mężczyznami: generacje, rodziny i płeć 

kulturowa – GGS-PL, Studia Demograficzne nr 1 (159) 
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większość Polaków wyraża chęć posiadania więcej niż jednego dziecka. Problemem, który 

narasta są dzieci pochodzące ze związków kohabitacyjnych. Na początku lat 

dziewięćdziesiątych w związkach kohabitacyjnych przychodziło na świat około 6-7% 

wszystkich dzieci. Obecnie stanowią one już ponad jedną piątą wszystkich urodzeń (21%)
42

. 

Szczególna rola w dobie kryzysu demograficznego powinna być przypisana rodzinom 

wielodzietnym, posiadającym przynajmniej troje dzieci. Najważniejszą zmianą, która musi się 

dokonać w tym obszarze to zmiana spostrzegania rodzin wielodzietnych jako rodzin 

wykluczonych społecznie, „patologicznych”. Doświadczenia wielu z tych rodzin powinny być 

wykorzystane jako źródło praktycznej wiedzy dla młodych małżeństw i osób 

przygotowujących się do rodzicielstwa.  

Czynnikiem, który ogranicza liczbę dzieci jest sytuacja finansowa rodzin. W 2012 

roku w województwie kujawsko-pomorskim przeprowadzone zostało badanie budżetów, 

które objęło 1 949 gospodarstw domowych (w analizowanych gospodarstwach było 

przeciętnie 2,84 osoby). Przeciętne gospodarstwo domowe rozporządzało miesięcznym 

dochodem wynoszącym 1133,97 zł/osobę.  

Wykres 2. Budżet gospodarstw domowych  

 

 

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

W 2012 roku przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego  

w województwie kujawsko-pomorskim w przeliczeniu na jedną osobę kształtowały się na 

poziomie 941,69 zł i były o 1,5% wyższe niż w 2011 (o 13,76 zł). W skali roku najbardziej 

zwiększyły się wydatki na: edukację (o 20,7%), restauracje i hotele (o 9,8%), artykuły 

                                                           
42 J. Stańczak, (2013), Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2012 roku, Główny Urząd Statystyczny, 
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farmaceutyczne (o 6,5%) oraz użytkowanie mieszkania i nośniki energii (o 4,9%). Zmalały 

natomiast m.in. wydatki na: napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 11,1%), inne towary  

i usługi (o 4,3%) oraz rekreację i kulturę (o 4,0%). Przeciętne miesięczne wydatki 

gospodarstwa domowego w województwie w 2012 r. w przeliczeniu na jedną osobę były 

niższe od przeciętnych wydatków w kraju o 109,09 zł (o 10,4%). W strukturze wydatków 

dominowały wydatki związane z zakupem towarów i usług konsumpcyjnych (95,9%). 

Najistotniejszą grupę stanowiły tu wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe, na które 

gospodarstwa domowe przeznaczały przeciętnie 26,8% ogółu. Znaczącą grupą wydatków 

były opłaty ponoszone przez gospodarstwa domowe z tytułu użytkowania mieszkania i za 

korzystanie z nośników energii. W analizowanym czasie stanowiły one przeciętnie 21,7% 

ogółu wydatków. Struktura wydatków budżetów gospodarstw domowych mieszkańców 

województwa kujawsko-pomorskiego nie odbiegała znacząco od obserwowanej w kraju. 

Największą różnicę odnotowano w wydatkach na żywność i napoje bezalkoholowe ( 

w kujawsko-pomorskim był o 1,7% wyższy, niż średnia krajowa) oraz w wydatkach 

przeznaczonych na restauracje i hotele (udział wydatków w województwie był niższy  

o 0,9 %). Poniższy diagram oraz tabele w sposób szczegółowy przedstawiają wysokość  

i strukturę wydatków gospodarstw domowych w województwie. 

 

Wykres 3. Struktura wydatków gospodarstw domowych w województwie kujawsko- pomorskim 

w 2012r. 

 

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
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Tabela 8. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych  

w 2012 r. 

 

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

Kolejna tabela pokazuje ile produktów żywnościowych jest średnio konsumowanych 

przez jedną osobę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9. Przeciętne miesięczne spożycie niektórych artykułów żywnościowych na  

jedną osobę w gospodarstwach domowych w 2012 r. 
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Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

 

2.3 Przyrost naturalny. Migracje i prognozy demograficzne 

W województwie kujawsko-pomorskim w 2012 r. zanotowano dodatni przyrost 

naturalny. Różnica między liczbą urodzeń żywych i zgonów wyniosła 328, podczas gdy rok 

wcześniej 1308, a w 2007 r. – 1487. W województwie kujawsko-pomorskim w roku 2012 

zarejestrowano 20 764 urodzenia żywe, a zmarło 20 436 osób, tj. więcej o 773 osoby niż 

przed rokiem i o 109 niż w 2007 roku. Ogólny współczynnik zgonów wyniósł 9,74% (8 

lokata w kraju), podczas gdy rok wcześniej – 9,37%, a w 2007 r. – 9,84%. Poniższa tabela 

pokazuje przyrost naturalny województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 roku na tle innych 

województw naszego kraju. 

 

Tabela 10. Przyrost naturalny w województwie kujawsko-pomorskim na tle innych województw 

Przyrost naturalny 2012 rok 

 Małżeństwa Rozwody Urodzenia 

żywe 

Zgony 

ogółem 

Przyrost  

naturalny 

P O L S K A  203850 64432 386257 384788 1469 

Dolnośląskie 15084 5792 27239 30446 -3207 

Kujawsko-pomorskie 11207 3916 20764 20436 328 

Lubelskie 11772 3098 21214 22562 -1348 

Lubuskie 5435 2006 10367 9607 760 

Łódzkie 12616 4512 23851 31352 -7501 

Małopolskie 18197 4817 35117 30588 4529 

Mazowieckie 26929 8757 57281 54454 2827 

Opolskie 5351 1656 8939 10180 -1241 

Podkarpackie 11859 2228 21064 18402 2662 

Podlaskie 6398 1756 11161 11856 -695 

Pomorskie 12072 3098 25052 20473 4579 

Śląskie 24925 8493 44565 49028 -4463 

Świętokrzyskie 6820 1991 11510 13957 -2447 

Warmińsko-mazurskie 7523 2779 14330 13415 915 

Wielkopolskie 19103 5696 37833 31536 6297 

Zachodniopomorskie 8559 3293 15970 16496 -526 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 
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Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w 2012 roku prezentuje poniższa tabela 11. 

Tabela 11. Przyrost naturalny w województwie kujawsko-pomorskim na tle innych województw 

w 2012 r. 

Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców (2012 rok) 

 
Małżeństwa Rozwody 

Urodzenia 

żywe 
Zgony 

Przyrost  

naturalny 

P O L S K A  5,3 4,6 10,0 10,0 0,0 

Dolnośląskie 5,2 6,3 9,3 10,4 -1,1 

Kujawsko-pomorskie 5,3 4,8 9,9 9,7 0,2 

Lubelskie 5,4 4,3 9,8 10,4 -0,6 

Lubuskie 5,3 6,0 10,1 9,4 0,7 

Łódzkie 5,0 4,2 9,4 12,4 -3,0 

Małopolskie 5,4 3,8 10,5 9,1 1,4 

Mazowieckie 5,1 4,3 10,8 10,3 0,5 

Opolskie 5,3 6,2 8,8 10,1 -1,2 

Podkarpackie 5,6 5,1 9,9 8,6 1,3 

Podlaskie 5,3 4,1 9,3 9,9 -0,6 

Pomorskie 5,3 4,4 11,0 9,0 2,0 

Śląskie 5,4 4,8 9,6 10,6 -1,0 

Świętokrzyskie 5,3 3,6 9,0 10,9 -1,9 

Warmińsko-mazurskie 5,2 4,1 9,9 9,2 0,6 

Wielkopolskie 5,5 4,5 10,9 9,1 1,8 

Zachodniopomorskie 5,0 5,2 9,3 9,6 -0,3 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

W województwie kujawsko-pomorskim współczynnik przyrostu naturalnego 

przyjmował różne wartości w poszczególnych powiatach. Najwyższe wartości dodatnie były 

w powiatach położonych wokół miast na prawach powiatów (grudziądzkim, bydgoskim, 

toruńskim – odpowiednio 3,43‰, 3,08‰, 2,67‰) oraz w powiecie tucholskim i nakielskim 

(odpowiednio 3,33‰ i 2,68‰). Łącznie, w województwie notowano dodatnie wartości 

współczynnika przyrostu naturalnego w piętnastu powiatach i jednym mieście na prawach 

powiatu – Toruniu. Najniższą wartość współczynnika zanotowano we Włocławku (–2,73‰) 

oraz w powiecie radziejowskim i aleksandrowskim. 
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Wykres 4. Ruch naturalny w województwie kujawsko-pomorskim w 2011r.  

 

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

Liczba mieszkańców województwa i poszczególnych powiatów jest wyznaczana nie 

tylko różnicą pomiędzy urodzeniami i zgonami. Coraz bardziej istotnym czynnikiem są 

migracje ludności. Możemy obserwować dwa rodzaje zjawiska: migracje wewnętrzne 

(pomiędzy powiatami, gminami i województwami) oraz zagraniczne (emigracja do krajów 

poza Polską i imigracja do Polski z innych krajów). Sytuację województwa kujawsko-

pomorskiego w zakresie migracji ludności na tle całego kraju przedstawia tabela 12.  

 

Tabela 12. Migracje ludności w województwie kujawsko-pomorskim na tle innych województw 

 

Migracje wewnętrzne  Migracje zagraniczne  Ogólne  

saldo  

migracji 

napływ  odpływ saldo imigracja emigracja saldo 

P O L S K A  428240 428240 0 14583 21200 -6617 -6617 

P O L A N D               

Dolnośląskie 39223 37488 1735 1589 2384 -795 940 

Kujawsko-pomorskie 21687 23215 -1528 478 956 -478 -2006 

Lubelskie 18984 24002 -5018 351 505 -154 -5172 

Lubuskie 12448 12889 -441 547 728 -181 -622 



Diagnoza sytuacji rodzin w województwie kujawsko-pomorskim Strona 23 
 

Łódzkie 29425 31068 -1643 473 658 -185 -1828 

Małopolskie 30029 26675 3354 1831 1608 223 3577 

Mazowieckie 79826 67024 12802 1371 886 485 13287 

Opolskie 9969 10406 -437 561 2297 -1736 -2173 

Podkarpackie 17216 19163 -1947 940 940 0 -1947 

Podlaskie 11309 13054 -1745 467 530 -63 -1808 

Pomorskie 27255 24818 2437 1288 1774 -486 1951 

Śląskie 42049 45347 -3298 2068 4672 -2604 -5902 

Świętokrzyskie 9981 12161 -2180 354 302 52 -2128 

Warmińsko-mazurskie 15124 17537 -2413 707 881 -174 -2587 

Wielkopolskie 44538 43177 1361 711 1438 -727 634 

Zachodniopomorskie 19177 20216 -1039 847 641 206 -833 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

W 2012 roku, podobnie jak poprzednich porównywanych latach, saldo migracji 

wewnętrznych i zagranicznych ludności na pobyt stały było ujemne. Oznacza to, że liczba 

osób wymeldowanych z pobytu stałego w roku przekroczyła liczbę osób zameldowanych na 

pobyt stały w tym czasie i tak: w 2012 r. – o 2006 osób, w 2011 r. – o 1649, a w 2007 r.  

– o 2372 osoby. Należy podkreślić, że dla województwa kujawsko-pomorskiego zarówno 

saldo migracji wewnętrznych, jak i zagranicznych było ujemne. Analizując saldo migracji 

wewnętrznych i zagranicznych ludności na pobyt stały w województwie kujawsko-

pomorskim według powiatów w 2012 r. należy stwierdzić, iż przyjęło ono wartości dodatnie 

jedynie w trzech powiatach: bydgoskim, toruńskim, brodnickim. Szczególną uwagę zwraca 

wysoka wartość salda migracji na pobyt stały w powiatach bydgoskim i toruńskim, gdzie w 

2012 r. wynosiło ono odpowiednio: 12,43 i 9,67 osób w przeliczeniu na 1000 ludności. 
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Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

Przyrost naturalny i saldo migracji dla województwa kujawsko-pomorskiego na tle 

innych województw prezentuje poniższy diagram: 

Wykres 6. Przyrost naturalny i saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w 

województwie kujawsko-pomorskim na tle innych województw 

 

Wykres 5. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1 000 

ludności w województwie kujawsko-pomorskim według podregionów  

i powiatów w 2012 r. 
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Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy  

 

Prognozy demograficzne dla województwa kujawsko-pomorskiego 

Prognozy wskazują, że w 2035 roku w porównaniu ze stanem z końca 2011 roku 

liczba mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego zmniejszy się o 8,5% (tj. o 177,8 

tys. osób). Analizy wskazują jednak na odmienne kształtowanie się prognoz demograficznych 

na różnych obszarach województwa. Przewiduje się, że do 2035 r. w miastach województwa 

kujawsko-pomorskiego ubędzie 15,2% ludności względem 2011 r., zaś na terenach wiejskich 

spodziewany jest w tym czasie niewielki wzrost liczby ludności o 1,8%. Zmiany te spowodują 

spadek wartości wskaźnika urbanizacji w województwie (procentowy udział mieszkańców 

miast w ogólnej liczbie ludności) z 60,4% w roku 2011 na 56% w 2035 r. Zgodnie z 

przewidywaniami zmiany liczebności populacji będą skutkowały zmianą proporcji między 

ludnością miejską i wiejską w poszczególnych powiatach województwa. Zauważa się, że do 

2035 r. najbardziej zurbanizowanym powiatem pozostanie powiat inowrocławski, przy czym 

udział ludności miejskiej spadnie w tym powiecie z 65,3% w 2011 r. do 63,9% w 2035 r. (tj. o 

1,4 proc.). Prognozuje się, że w analizowanym okresie najniższa dynamika wskaźnika 

urbanizacji (72%) będzie miała miejsce w powiecie toruńskim, gdzie jego wartość spadnie z 

15,4% w roku bazowym do 11,1% w 2035 r. Z kolei największy relatywny wzrost wskaźnika 
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urbanizacji (dynamika 119,1) dokona się prawdopodobnie w powiecie rypińskim, gdzie jego 

wartość wzrośnie z 37,6% w 2011 r. do 44,8% w 2035 r. 

 

Wykres 7. Ludność w 2011 i prognoza demograficzna na 3035r. w województwie 

kujawsko-pomorskim 

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

Prognozowane zmiany demograficzne wskazują również na postępujący proces 

starzenia się ludności województwa kujawsko-pomorskiego, którego skutkiem może być 

wzrastająca wielkość wskaźnika starości oznaczającego relację liczby ludności w wieku 

60+(kobiety) / 65+(mężczyźni) do liczby dzieci i młodzieży do lat 19. Według prognoz 

wskaźnik starości w województwie wzrośnie z 0,8 w 2011 roku do 1,6 w 2035 roku. Jego 

wartość dla miast zwiększy się z 1,0 w 2011 r. do 1,8 w 2035 r. (dynamika – 180,0); 

natomiast dla terenów wiejskich odpowiednio z 0,6 do 1,3 (dynamika – 216,7).  

3. Niektóre konteksty prawne kreowania polityki prorodzinnej  

W polskim prawodawstwie nie ma aktu prawnego w randze ustawy, który 

regulowałby zasady, kierunki i założenia polityki prorodzinnej. Elementy takiej polityki 

znajdują się w wielu ustawach natomiast brakuje całościowego aktu prawnego, który 
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obejmowałby wszystkie rodzaje i typy rodzin. Ustawami, do których najczęściej występują 

odwołania w programach polityki prorodzinnej to: 

 Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) 

 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 135). 

Podstawowym aktem prawnym w Polsce jest Konstytucja RP. Znajdują się w niej 

zapisy regulujące sposób rozumienia rodziny oraz relacji państwa i rodziny. Artykuł 18 

definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i 

rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. W artykule 71 ust. 

1 znajdujemy ważną deklarację: „Państwo, w swojej polityce społecznej i gospodarczej, 

uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, 

zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz 

publicznych”. 

Komentarz: 

W wymienionych powyżej ustawach brakuje deklaracji wsparcia rodzin, które nie są 

w sytuacji kryzysu i mają stosunkowo dobry status materialny. Ustawa o wspieraniu rodziny, 

choć nazwa może sugerować, że odnosi się do wszystkich rodzin, w art. 2 wskazuje, że 

wspieranie obejmuje jedynie rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, a celem wsparcia będzie przywrócenie rodzinie zdolności do 

wypełniania tych funkcji. Konstytucja RP jest najważniejszym aktem prawnym w Polsce. 

Wynika z niego, że rodzina powinna być umieszczona w centrum działań społecznych i 

gospodarczych. Małżeństwo jest określane jako związek kobiety i mężczyzny. Ważnym jest 

więc promowanie małżeństwa i rodziny w rozumieniu konstytucyjnym. Ochrona 

rodzicielstwa i małżeństwa wynika z Konstytucji. Nieuwzględnianie tych założeń w 

rozwiązaniach prawnych niższego szczebla jest wyrazem niedostatecznej realizacji praw 

wynikających z Konstytucji.  

W Konstytucji RP widoczne jest rozróżnienie na rodziny, które znajdują się w trudnej 

sytuacji życiowej i domyślnie (choć na pierwszym miejscu) rodziny w ogólności. Jest to 

istotne założenie wskazujące, że państwo powinno uwzględniać dobro wszystkich rodzin nie 

tylko tych, które przeżywają trudności. Należy wskazać, że konstytucja określa rodzaj rodzin, 

które powinny zostać objęte szczególną pomocą. Są to rodziny: wielodzietne i niepełne. 

Można stwierdzić, że w ustawodawstwie niższego szczebla rodziny niepełne (bez względu na 

osiągane dochody) są wspierane np. poprzez system podatkowy, preferencje w przyjęciu 
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dziecka do przedszkola. Wsparcie rodzin wielodzietnych jest zazwyczaj uzależnione od 

sytuacji materialnej rodziny. 

Zakończenie 
 

Brak modelowych rozwiązań prawnych na poziomie całego kraju prowadzi do dużego 

zróżnicowania w konstrukcji programów polityki prorodzinnej przez poszczególne 

województwa, powiaty i gminy. Istotnym jest wskazanie obszarów, które pomijane są w tych 

programach lub nie są dostatecznie rozwinięte. Programy prorodzinne charakteryzuje 

fragmentaryczne i niesystemowe podejście do rodziny. Obecne polityki społeczne odnoszą się 

do poszczególnych grup (dzieci, rodzice, osoby starsze) lub problemów (opieka nad dziećmi, 

deficyty, niepełnosprawność itp.). Nie ma natomiast rozwiązań holistycznych, które 

obejmowałyby wsparciem wszystkie całe rodziny oraz które uwzględniałyby specyfikę i 

wyjątkowość każdej rodziny. Badania pokazują, że w przypadku problemów dziecka dużo 

bardziej skuteczne jest skierowanie pomocy do całej rodziny, niż koncentracja na samym 

dziecku
43

. Brak podejścia holistycznego dotyczy nie tylko samych rodzin. System promocji i 

wsparcia rodzin jest oparty na działalności różnych resortów, departamentów i wydziałów, 

które dokonują jej swoistej fragmentaryzacji. Polityka prorodzinna na poziomie 

województwa, powiatu lub gminy jest realizowana przez różne jednostki. Brakuje 

rozwiązania organizacyjnego, które pozwoliłoby na planowanie, koordynację wszystkich 

działań realizowanych przez różne wydziały i instytucje. Konsekwencją tego braku jest niska 

skuteczność działań, dublowanie rozwiązań podejmowanych przez różne instytucje i pewnego 

rodzaju zamieszanie prawne i organizacyjne. Należy podkreślić, że brak instytucji 

odpowiedzialnej za rodziny (nie tylko te znajdujące się w systemie pomocy społecznej) 

powoduje, że istnieje pomoc dla rodzin z problemami (wychowawcze, materialne, 

uzależnienia, niepełnosprawność, przemoc itp.) natomiast brakuje społecznej i 

instytucjonalnej przestrzeni dla promocji i wsparcia rodzin, które funkcjonują prawidłowo lub 

ich problemy nie kwalifikują się do uzyskania specjalistyczne i zinstytucjonalizowanej 

pomocy. 

Analiza wskazuje, że większość programów wspierania rodziny jest oparta na 

diagnozie deficytów rodzin. Nie posiadamy badań nt. zasobów (potencjałów, sił) rodzin. Jest 

to o tyle istotne, ze każdy prawidłowo skonstruowany program powinien uwzględniać dwa 

                                                           
43 J. McCroskey, W. Meezan, (1998) Family-Centered Services: Approaches and Effectiveness, The Future of Children nr 1 (8) 1998. 
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rodzaje czynników zarówno wyrównywanie deficytów, jak i rozwijanie zasobów. Niektórzy 

badacze i praktycy, szczególnie opierających się na koncepcji empowerment, pracy opartej na 

zasobach, czy podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach wskazują, że bardziej skuteczne 

są działania związane z rozwojem zasobów, niż wyrównywaniem braków
44

. 

Większość programów jest konstruowana bardzo szeroko i ogólnie w wyniku czego 

trudno uzyskać konkretne, mierzalne rezultaty. Jeżeli już takie pojawiają się, są zazwyczaj 

konstruowane na poziomie zasobów (rozwój infrastruktury społecznej), a nie rezultatów 

osiąganych u docelowych odbiorców programów. Punkt wyjściowy powinno zatem stanowić 

określenie, jakich konkretnie rezultatów spodziewamy się w kontekście wsparcia rodzin w 

naszym województwie
45

. 

 

                                                           
44 Johanson I., Sewpaul V., Horverak S., Schjeldurup L., More C., Bornholdt L., (2008) Innovations in Social Welfare. Empowerment and globalization in a Nordic social 

work education context. “International Journal of Social Welfare” nr 17. 

45 Joumard I., Kongsurd P., Y.S. Nam, R. Pirce.,  (2004), Enhancing the Effectiveness of Public Spending: Experience in OECD Countries, OECD Economics Department 

Working Papers, No. 380, OECD Publishing. 


