Powrót taty
Polskie ojcostwo: pełen etat czy praca dorywcza?
RAPORT NATIONALE-NEDERLANDEN

Warszawa, 12 czerwca 2019 r.

Współczesne ojcostwo – wyzwania i oczekiwania
W Polsce w ciągu trzydziestu ostatnich lat transformacji uległa nie tylko gospodarka, ale i społeczeństwo. W otaczającej nas rzeczywistości zaszło wiele zmian, także tych
w kontekście budowania relacji i ról społecznych, jakie pełnimy w domu, pracy czy życiu obywatelskim.
W Nationale-Nederlanden od lat obserwujemy, jak bardzo
zmieniają się polskie rodziny. Poprzednie edycje naszych raportów
były poświęcone różnym aspektom ich funkcjonowania, co zresztą
nie dziwi, biorąc pod uwagę fakt, że ubezpieczenia nieodłącznie
wiążą się właśnie z rodziną. Nasze doświadczenie pokazuje
bowiem, że ludzie zaczynają myśleć o zabezpieczeniu swojej
przyszłości, wtedy, gdy zakładają „podstawową komórkę
społeczną”. Chcemy być zdrowi i żyć jak najdłużej przede
wszystkim dla naszych najbliższych.
Do tej pory w naszych raportach udało nam się opisać takie
zagadnienia jak: podejście do odpowiedzialności, dojrzałość
finansowa Polaków, czy ich stosunek do zdrowego trybu życia
i profilaktyki. W jednej z naszych kampanii spojrzeliśmy także na
rodzinę oczami matki. Tym razem chcieliśmy przyjrzeć się ojcom.
Wydawało nam się to z jednej strony naturalne, a z drugiej wręcz
konieczne. Wiele badań poświęcono bowiem kobietom, ich
zmieniającym się ambicjom, ale też wyzwaniom, którym muszą
stawiać czoło. A co z mężczyznami? Ewolucja ich postaw jest
równie fascynująca. Postanowiliśmy więc sprawdzić, jacy są
współcześni ojcowie? Jak wyglądają ich obowiązki i największe
obawy związane z rolą rodzica? Efektem tych dociekań jest raport
„Powrót taty. Polskie ojcostwo: pełen etat czy praca dorywcza?”.
Znajdą w nim państwo wiele ciekawych wątków. Polscy ojcowie
aktywnie przygotowują się do najważniejszej roli w życiu, chcą
spędzać z dziećmi jak najwięcej czasu, regularnie uczestniczą w ich
życiu przedszkolnym i szkolnym.

Co prawda, ich partnerki są nieco bardziej sceptyczne, co do tych
optymistycznych deklaracji, ale i tak prawie połowa
ankietowanych
przez
nas
kobiet
twierdzi,
że
ich
mężowie/partnerzy są zdecydowanie dobrymi ojcami. Kolejne 35
proc. na to pytanie odpowiada „raczej tak”.

Ojcowie chcą chronić swoje dzieci. Jednym ze sposobów jest
wykupienie polisy NNW. Już 80 proc. rodziców zapewnia, że
zainwestowało w tę dodatkową formę zabezpieczenia. Samych
dorosłych, jak pokazują statystyki, zazwyczaj ubezpiecza
pracodawca.

Współczesny polski ojciec otrzymuje więc solidną piątkę za swój
wkład w wychowanie dzieci. Jest stale obecny w życiu dzieci, jest
cierpliwy i wyrozumiały, bez wahania okazuje miłość i troskę, nie
wstydzi się przytulać. Odczuwa dumę z tego, że jest ojcem.

Nie ulega wątpliwości, że polisa na życie zapewnia ochronę
polskim rodzinom. Ankietowani wśród zalet indywidualnego
ubezpieczenia wymieniają: poczucie bezpieczeństwa, możliwość
zabezpieczenia finansowego bliskich w przypadku śmierci oraz
spokój o ich przyszłość, czyli najważniejsze funkcje polisy.

Dla nas oczywiście najciekawszym zagadnieniem była rola ojca
w wychowaniu i edukacji dziecka, szczególnie tej finansowej. Aż
80 proc. mężczyzn utrzymuje, że edukuje swoje dzieci w zakresie
rozsądnego wydawania pieniędzy. Równie ważną formą
realizowania przez rodziców edukacji finansowej jest zachęcanie
dzieci do ich zarabiania. Niemal 3/4 ojców przyznaje, że proponuje
swoim dzieciom takie rozwiązanie. Panowie deklarują również, że
często rozmawiają z dziećmi na tematy związane z finansami
i budżetem domowym. Na taką odpowiedź wskazało 73 proc.
respondentów. Cieszy nas, że również aspekt edukacji finansowej
coraz częściej gości w polskich domach. Co ciekawe – nie dobra
materialne, lecz solidne wykształcenie jest tym, co powinien
zapewnić dziecku ojciec, chcąc ułatwić mu start w dorosłe życie.
Na taką odpowiedź wskazało blisko 3/4 ankietowanych. Trudno
się z tym nie zgodzić.

Zapraszamy do lektury!

MICHAŁ NESTOROWICZ
Dyrektor ds. Badań i Analiz Rynkowych
Nationale-Nederlanden

Nowy podział obowiązków
Raport wskazuje, że w ostatnich latach w naszych rodzinach zachodzą widoczne zmiany. Bezwzględnie dominujący jeszcze na początku wieku tradycyjny model rodziny
wyraźnie uzupełniany jest przez rodzinę - jeśli nie w pełni, to zbliżającą się do partnerskiej.
W tradycyjnej rodzinie ojciec reprezentuje władzę, prawo,
dyscyplinę, realizując – jak mówi Parson – funkcję instrumentalną,
czyli pobudzanie rozwoju dziecka, jego wiedzy, kompetencji. Ale
codzienna opieka nad dzieckiem spoczywa na matce. To ona zajmuje
się dzieckiem i jego sprawami realizując funkcję ekspresyjną
i wchodząc z nim w bliską relację.
Raport wskazuje, że większość badanych ojców spędza z dzieckiem
sporo czasu, (zdaniem dwóch trzecich badanych od 3 do 8 godz.
dziennie). I choć matki nie w pełni to potwierdzają (zgadza się z tym
tylko połowa z nich), to jednak trudno mówić, że ojcowie nie
uczestniczą w codziennym życiu dziecka. Na dodatek cztery piąte
z nich deklaruje chęć spędzania z dzieckiem jeszcze większej liczby
godzin. Zresztą badane matki wyrażają korzystną dla panów opinię
o ich sposobie funkcjonowania w roli ojców – trzykrotnie częściej niż
panowie w samoocenach oceniają ich bardzo dobrze (49 proc. pań
i tylko 16 proc. panów).
Zmiana sposobu funkcjonowania mężczyzn w rodzinach widoczna
jest także we wskazywanych trudnościach bycia ojcem. Dokładnie
tak samo często wymieniano jako najtrudniejszą umiejętność bycia
autorytetem dla dziecka, jak i wymagającą bliskości emocjonalnej
umiejętność wspierania dziecka na kolejnych etapach rozwoju (po 32
proc. odpowiedzi).
Zaskakuje wskazywany przez badanych sposób przygotowywania się
do roli ojca – nie Internet, ale wymiana doświadczeń z innymi ojcami.
Już nie tylko kobiety prowadzą między sobą takie rozmowy, także co
czwarty z badanych ojców.

Większy niż dawniej udział ojców w codziennej opiece nad dzieckiem
potwierdza fakt, że 30 proc. z nich ograniczyło zaangażowanie
w aktywność zawodową od momentu pojawienia się dziecka. Ale wciąż
ograniczenie to jest zdecydowanie częstsze wśród kobiet (49 proc.
wskazań). Także podział domowych obowiązków wciąż nie jest równy
i spoczywa w większej mierze na barkach kobiet. Włączanie się
z pomocą w tym zakresie deklaruje co prawda aż 72 proc. ojców, ale
potwierdza to tylko 53 proc. matek. Za to obowiązek odwożenia/
przywożenia dziecka z placówki, zajęć dodatkowych czy spotkań
z rówieśnikami spoczywa (zgodnie z oczekiwaniami) głównie na ojcach.
Co zaskakujące, także wielu z nich utrzymuje kontakt z wychowawcami
czy nauczycielami dziecka – nawet jeśli jest duża rozbieżność między
potwierdzaniem tego przez ojców (72 proc. wskazań) i matki (tylko 49
proc.), to zdaje się odchodzą w niebyt czasy, kiedy to przeciętny ojciec
wysłany przez żonę na wywiadówkę nie zawsze trafiał do właściwej
klasy. Duża zgodność między odpowiedziami ojców i matek dotyczy
tego, jakie najważniejsze postawy przekazują dzieciom ojcowie.
Najczęściej wskazywano na szacunek dla innych i troskę
o bliskich, najrzadziej zaś unikanie ryzyka i oszczędzanie na emeryturę,
czy tzw. czarną godzinę (15 proc. ojców i tyle samo matek).

Trzy czwarte ojców stwierdza, że zachęcają swoje dzieci do
samodzielnego zarabiania (zgadza się z tym dwie trzecie matek).
Pytani o to, co powinien zapewnić ojciec dziecku, aby ułatwić mu
start w samodzielne życie, wskazują najczęściej dobre wykształcenie
(blisko trzy czwarte badanych), a w drugiej kolejności edukację
finansową, ale ta ostatnia wymieniona została tylko przez 9 proc.
respondentów. Dwie piąte rodziców deklaruje brak jakichkolwiek
oszczędności odłożonych na przyszłość.
Co prawda połowa badanych oszczędza z myślą o dzieciach
(zakładając im konta oszczędnościowe), ale np. nieobowiązkowe
polisy ma mniej, niż co trzeci z badanych. Zmiany postaw w zakresie
zarządzania własnymi pieniędzmi zachodzą zatem bardzo powoli.

W ogóle obraz realizowanej w domach edukacji finansowej wypada
w wypowiedziach rodziców imponująco (co niekoniecznie znajduje
potwierdzenie w dotychczasowych badaniach tego zjawiska).
Ojcowie licznie deklarują swój udział w rozmowach z dziećmi na temat
rozsądnego wydawania pieniędzy i zachęcają je do oszczędzania
(odpowiednio 80 proc. i 78 proc.), nieco rzadziej, ale wciąż bardzo
często potwierdzają to matki (67 proc. i 68 proc.).

Dr Aleksandra Piotrowska
Doktor psychologii
Uniwersytet Warszawski

Ojcostwo zaangażowane
Postrzeganie współczesnej roli ojca generuje wyraźne rozbieżności między percepcją mężczyzn oraz ich partnerek. Generalnie dzisiejszy ojciec postrzega silniej swoje
zaangażowanie w wychowanie dziecka niż to obserwuje matka. Co ciekawe dotyczy to wszystkich analizowanych obszarów.
Ojcostwo staje się coraz bardziej zaangażowane i przemyślane.
Sześciu na dziesięciu ojców przyznaje, że w jakiś sposób
próbowało przygotować się do nowej roli. Najczęściej są to
rozmowy z innymi ojcami (25 proc.), czytanie literatury na temat
wychowania dzieci (17 proc.) oraz szukanie informacji w
internecie (16 proc.). Udział w zajęciach prowadzonych przez
szkoły rodzenia deklaruje 15 proc. ojców.
Rozmowa z dziećmi to obszar, gdzie te różnice są największe.
Widać to szczególnie wyraźnie gdy mowa o ważnych rozmowach
na tak zwane „trudne tematy”.
Drugim co do ważności obszarem rozbieżnych opinii matek
i ojców jest zaangażowanie taty w edukację dziecka.
Spostrzeżenie początkowo niespójne ponieważ ojcowie zapytani,
co powinni zapewnić dziecku przed startem w dorosłe życie na
pierwszym miejscu wymieniają właśnie dobre wykształcenie (72
proc.). Pozorna sprzeczność leży w rozumieniu pojęcia edukacji.
Ojciec postrzega swoją rolę jako stratega wyznaczającego lub
wpływającego istotnie na najważniejsze kierunki rozwoju.
Tymczasem dla matek ważny jest również codzienny obszar
obowiązków związanych ze szkołą: zawożenie dziecka do szkoły
i na zajęcia dodatkowe, chodzenie na zebrania, a przede
wszystkim pomoc w odrabianiu lekcji. Dla ojców to kolejne
wyzwanie: dbać o edukację ale również częściej angażować się
w codzienne obowiązki i trud z tym związane.

Analizując obszary największej zgodności obojga rodziców na temat
roli ojca można wskazać cztery główne obszary, które składają się na
swoiste DNA współczesnego taty. Są to: postawy i wartości
przekazywane dziecku, dbanie o jego rozwój oraz wsparcie
finansowe i edukacja w zakresie finansów.
Rozwój dziecka to przede wszystkim zaangażowanie ojca
w zapewnienie poczucia bezpieczeństwa (86 proc.) po to, aby
zachęcać do podejmowania nowych wyzwań (81 proc.) i pozwolić na
rozwój jego własnych talentów (83 proc.). Ojcowie pragną dla swoich
dzieci swobody i niezależności (79 proc.) ale są również gotowi
ingerować i pomagać w rozwiązywaniu problemów z rówieśnikami
(62 proc.).

A jak wygląda ocena dzisiejszego ojca? Kobiety są bardziej
wymagające pod tym względem i zarazem bardziej krytyczne, gdy
idzie o ocenę szczegółowych, codziennych aspektów związanych
z zaangażowaniem ojca w wychowanie dzieci.
Jednocześnie zapytane wprost, jakim ojcem jest ich partner
w przytłaczającej większości formułują pozytywne oceny (85
proc.).
Mało tego: mężczyźni w oczach kobiet są lepszymi ojcami niż sami
tak o sobie myślą. Najwyższe oceny przypisuje sobie tylko 16 proc.
ojców i aż 49 proc. ich partnerek!

Obserwujemy model dojrzałego i zrównoważonego rodzicielstwa, w
którym dziecko i jego potrzeby są na pierwszym miejscu, a rolą ojca
jest kształtowanie bezpiecznych warunków do rozwoju oraz pomoc i
wsparcie w trudnych sytuacjach.
Ważną rolę we współczesnym modelu ojcostwa odgrywa również
edukacja dzieci w zakresie finansów. Trzech na czterech ojców
zachęca dziecko do oszczędzania (73 proc.), angażuje w robienie
zakupów i gospodarowanie pieniędzmi (72 proc.). Ojcowie są też
głównym motorem wspierającym starsze dzieci w podejmowaniu
pierwszych prób związanych z zarabianiem własnych pieniędzy (70
proc.).

Artur Noga-Bogomilski
Dyrektor Departamentu
GfK Polonia

Agenda
1. Informacje o badaniu
2. Portret współczesnej rodziny
• Czy polscy ojcowie chcą spędzać więcej czasu z dziećmi?
• Czy mężczyźni postrzegają siebie jako dobrych ojców?

3. Rola ojca
• Jak narodziny dziecka zmieniają życie zawodowe?
• Jaki jest podział obowiązków między rodzicami?

4. Edukacja i wychowanie
• Jakie postawy i wartości przekazują dzieciom?
• Na jakie tematy rozmawiają z dziećmi?

5. Finanse i przyszłość
• Jak wygląda edukacja finansowa w polskich domach?
• Jak posiadanie dzieci wpływa na budżety Polaków?

6. Podsumowanie

Informacje o badaniu
Wywiady realizowane metodą CAWI na panelu internetowym GfK Polonia.
N=1201
Reprezentatywna próba Polaków w wieku 20-65 lat.

Metoda badawcza

Próba kontrolowana ze względu na wiek, płeć, status zawodowy.
Osoby, które mają dzieci w wieku do 25 lat.

Termin realizacji

Ankiety internetowe były realizowane w dniach:
24.04.2019-08.05.2019

PORTRET WSPÓŁCZESNEJ RODZINY

Polska rodzina w liczbach
Średni wiek mężczyzny w Polsce w
momencie urodzenia dziecka to 33 lata.

W 2007 było to 30 lat.
W 2018 r. Polki najczęściej zostawały
matkami w wieku 30-34 lat (33,2 proc.),
następnie 25-29 lat (32,8 proc.).
Tymczasem w 1990 roku matkami zostawały
najczęściej kobiety w wieku 20-24 lat (36,4
proc.).

Tylko w styczniu 2019 r. z urlopów
przeznaczonych dla rodziców skorzystało
niemal 290 tys. osób – 268,9 tys. kobiet i
18,1 tys. mężczyzn.
W styczniu 2018 r. było to 17,3 tys. ojców.

Współczynnik dzietności
(liczba dzieci na 1 kobietę) w UE w 2017 r.
Liczba ślubów w 2010 r.: 228 337

Polska – 1,48
Średnia w UE – 1,59

Liczba ślubów w 2017 r.: 192 576

W 2017 r. po orzeczeniu rozwodu, przyznanie
władzy rodzicielskiej na rzecz ojców -> 3,8 proc.
Na rzecz matki -> 41 proc.
Opieka wspólna -> 53,5 proc.

Liczba rozwodów w 2010 r.: 61 300
Liczba rozwodów w 2017 r.: 65 257

Źródło: dane GUS, MRPiPS

8

O uczestnikach
Wykształcenie

6%

Status zawodowy

1%

Prowadzę własną działalność
gospodarczą

Zasadnicze Podstawowe
zawodowe

Pracuję na umowie cywilno-prawnej
(zlecenie/dzieło)

8%

Średnie

54%
Wyższe

5%

Odmowa

4%

Emeryt/rencista
Bezrobotny

N=1201
S08: Jakie jest Pana/Pani wykształcenie?

1%
2%

2%

N=1201
M02: Jaki jest Pana/Pani status zawodowy?

1% do 1000 zł

Odmowa

1001 – 1500 zł

2%
4%

16%

74%

Pracujący bez wynagrodzenia w
gospodarstwie domowym /…

NIEZAROBKOWE źródła dochodów
(renta rodzinna, alimenty, zasiłek…

brak

4%

Pracuję na etacie

39%

Miesięczny dochód netto

powyżej 5000 zł

4501 –5000 zł

1501 – 2100 zł
8%

12%

9%

8%

12%
8%

4001 – 4500 zł

9%

2101 – 2500 zł

2501 – 3000 zł

11%

3001 – 3500 zł
3501 – 4000 zł

N=1201
M04: W jakim przedziale mieszczą się Pana/Pani osobiste (średnio,
miesięcznie) dochody netto (na rękę)?
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O uczestnikach: status rodzinny
Średnia wieku rodziców biorących udział w badaniu to 39 lat. Typowy model polskiej rodziny to para z jednym lub dwójką dzieci. Troje lub
więcej pociech częściej dotyczy rodzin patchworkowych.

Status rodziny

Liczba dzieci

2%

36%

Singiel,
kawaler/panna
z dzieckiem/
dziećmi

4%

Wiek rodziców
do 29 lat

15%

3-5 lat

6-11 lat
40-49 lat

36%

36%

27%

43%

49%

Związek
małżeński
z dzieckiem/
dziećmi

Związek
partnerski
z dzieckiem/
dziećmi

21%

3+ dzieci

82%

12%

do 2 lat

10%

30-39 lat

Separacja,
rozwodnik
/rozwódka
z dzieckiem
/dziećmi

Wiek dzieci

33%
12-17 lat

49%
1 dziecko

43%

50+

13%

18-25 lat

37%

18%

2 dziecko
N=1201
S04: Jaki jest Pana(i) status rodzinny?

N=1201
A01: le ma Pan(i) dzieci?

N=1201
S02: W jakim jest Pan(i) wieku?
A02: Wiek dzieci: RAZEM
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PORTRET WSPÓŁCZESNEJ RODZINY

Mężczyźni w oczach kobiet są dobrymi ojcami
ZDECYDOWANIE TAK

Czy jest dobrym ojcem?

Zdecydowanie tak

32%

32%
16%
53%
Raczej tak

2%
Raczej nie 2%

Zdecydowanie nie

Ani tak, ani nie
N=1201
B09: Czy jest dobrym ojcem?

71%

11%

35%

49%

• Kobiety zdecydowanie częściej widzą w swoich partnerach
dobrych ojców. Prawie połowa z nich bardzo dobrze
ocenia ich w tej roli. Tymczasem z tą opinią zgadza się
jedynie 16 proc. panów.
• Mężczyźni choć są ostrożni w swoich deklaracjach, to
jednak uważają się za dobrych ojców. Na odpowiedź
„raczej tak” wskazało blisko 3/4 ankietowanych.
• 4 proc. mężczyzn nie ocenia się dobrze.
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Wspieranie dzieci wyzwaniem współczesnego ojca
Ojcostwo to jedno z większych wyzwań w życiu wielu mężczyzn. Prawie 1/3 badanych uważa, że najtrudniejsze jest wspieranie dziecka na
każdym etapie jego rozwoju oraz bycie dla niego autorytetem.
Co jest najtrudniejsze w byciu ojcem?
32%

27%

umiejętność bycia wsparciem dla
dziecka na każdym etapie jego
rozwoju
umiejętność bycia partnerem dla
dziecka na każdym etapie jego
rozwoju
umiejętność bycia autorytetem dla
dziecka

32%

żadne z powyższych

• Nieco ponad 1/4 ojców uznaje umiejętność
bycia partnerem dla swojego dziecka za
największe wyzwanie ojcostwa.
• Niezdolność do bycia autorytetem to
główna obawa ojców, którzy nie ukończyli
trzydziestu lat (40 proc.).
• O to samo częściej martwią się mężczyźni
w związkach partnerskich (44 proc.) niż
w małżeństwach (30 proc.).

9%
C14: Co według Pana(i) jest najtrudniejsze w byciu ojcem?
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Ojcowie chcą spędzać więcej czasu z dziećmi
2/3 ojców deklaruje, że spędza z dziećmi średnio 3-8 godzin dziennie. Kobiety krytyczniej niż mężczyźni oceniają ich zaangażowanie w opiekę
nad potomstwem. Ponad 80 proc. ojców chciałoby poświęcać swoim dzieciom więcej czasu.
do 1h
TOTAL, N=1132

mężczyzna,
n=581

kobieta, n=551

1-2h

9%

6%

3-5h

6-8h

21%

ponad 12h

nie wiem
1%

43%

17%

12%

9-12h

14% 3% 9%

47%

18%

26%

40%

10%

4%3% 5%

2%

22%

Nie, mam/ ma
poczucie, że spędza/m
wystarczającą ilość
czasu z dzieckiem/
dziećmi

Single/
separacja/
rozwód n=69

12% 1%

1-2h

19%

3-5h

6-8h

4% 7%

9-12h

A08: Czy chciałby spędzać więcej czasu
z dzieckiem/dziećmi?

ponad 12h

13%

Tak, chciałby/m
spędzać więcej
czasu z dzieckiem/
dziećmi

10%

A06: le średnio czasu/godzin dziennie spędza jako ojciec z dzieckiem/dziećmi?

do 1h

78%

nie wiem

TAK - 78%

44%

81%

74%

• Co piąta osoba w separacji
lub po rozwodzie, twierdzi,
że ojciec spędza
z potomstwem od 3 do 5h
tygodniowo.

A07: Ile czasu/godzin tygodniowo spędza jako ojciec z dzieckiem/dziećmi?
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Opieka nad dzieckiem w niepełnych rodzinach
1/4 osób będących w separacji lub po rozwodzie przyznaje, że nie utrzymuje kontaktu z dziećmi.

Sposób sprawowania opieki nad dzieckiem
Spotkania w określone dni

26%

Spotkania od święta

17%

Pełna opieka nad dzieckiem

Sądowy zakaz kontaktów/ odmowa
Brak kontaktów z dzieckiem

30%

Zdecydowanie tak

30%

Raczej tak

24%

Ani tak, ani nie

4%
11%

Raczej nie
Zdecydowanie nie

60%

15%

Opieka tylko w weekendy

Wspólne wyjazdy na ferie/wakacje

Poziom zadowolenia z decyzji o podziale opieki nad dzieckiem

7%
4%
4%
26%

N=46
A04: W jaki sposób sprawuje opiekę nad dzieckiem/dziećmi?

• Pełną opiekę nad dzieckiem sprawuje 15 proc. ojców. Opieka w weekendy
dotyczy 7 proc., a 4 proc. realizuje się w roli ojca podczas wspólnych
wyjazdów na wakacje i ferie.

N=46
A05: Czy jest zadowolony z tego podziału opieki nad dzieckiem/dziećmi?

• Aż 60 proc. osób będących w separacji lub po rozwodzie deklaruje zadowolenie
z przyjętego podziału opieki nad dzieckiem.
• Co dziesiątemu rodzicowi nie odpowiada ustanowiony podział opieki.
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Ponad 300 tys. Polaków nie płaci alimentów
95 proc. dłużników alimentacyjnych to mężczyźni.
Przyrost liczby dłużników alimentacyjnych

Rekordowe długi alimentacyjne

3775

3353

3278
2920
2511

2490
1610

2008

1789

1940

1773

2001

1194

mar.18

kwi.18

maj.18

cze.18

lip.18

sie.18

wrz.18

paź.18

lis.18

gru.18

sty.19

lut.19

mar.19

Województwo

Płeć

Wiek

Kwota zaległości

MAŁOPOLSKIE

M

57

802 053

MAZOWIECKIE

M

47

669 660

MAŁOPOLSKIE

M

43

661 803

WIELKOPOLSKIE

M

41

525 370

WIELKOPOLSKIE

M

40

523 730

ŚLĄSKIE

M

54

460 830

DOLNOŚLĄSKIE

M

44

455 446

KUJAWSKO-POMORSKIE

M

51

450 125

MAZOWIECKIE

M

42

448 725

ŁÓDZKIE

M

47

439 968

Źródło danych: Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor

 Na koniec Q1 2019 r., w rejestrze dłużników
znajdowało się 303 752 dłużników alimentacyjnych. O
ile ich liczba w ciągu roku zmalała, to przeciętna
zaległość alimentacyjna wzrosła – średnia kwota to
ponad 39 tys. zł.

 Najwięcej dłużników alimentacyjnych mieszka w
Warszawie (9 243). Statystycznie na 100
mieszkańców najwięcej niepłacących na dzieci
przypada w Wałbrzychu (2 405 osób).

 Rekordzista w niepłaceniu alimentów jest
winny ponad 802 tys. zł (57-latek z
Małopolski). Kolejny w zestawieniu to 47-letni
mieszkaniec Mazowsza z kwotą zaległych
prawie 670 tys. zł.
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ROLA WSPÓŁCZESNEGO OJCA

Co czwarty mężczyzna o tym, jak być tatą rozmawia
z innymi ojcami
Sposób przygotowywania się do roli ojca
Wymiana doświadczeń z innymi ojcami

25%

Czytanie literatury nt. wychowywania dzieci

17%

Korzystanie z informacji w internecie

16%

Uczęszczanie do szkoły rodzenia

15%

Inne
Nie wiem

Żadne z powyższych

Pomysły na spędzanie wolnego
czasu z dzieckiem

!

!

23% 11%

2%
15%
38%

59%

nigdy nie brakuje mi/ jemu pomysłów na
zabawę/spędzanie wolnego czasu z dzieckiem

11%

moje/ jego pomysły są sprzeczne z
zainteresowaniami dziecka – dziecko szybko się nudzi

15%

brakuje mi/ jemu pomysłów na wspólne spędzanie
czasu z dzieckiem

15%

nie wiem/ trudno powiedzieć

!

!

11% 20%

Total, N=1201
B08: Czy przygotowywał się w jakiś sposób do roli ojca?

 Blisko co czwarty Polak deklaruje, że czerpał wiedzę o roli ojca
z fachowej literatury. Jednocześnie potwierdza to tylko co
dziesiąta kobieta.

 Tylko 18 proc. przyszłych ojców uczęszczało na zajęcia do
szkoły rodzenia.

B08a: Jak radzi sobie z inicjowaniem/pomysłami na spędzanie wolnego czasu z dzieckiem?

 Co dziesiąty ojciec przyznaje, że brakuje mu pomysłów na spędzanie
czasu z dzieckiem. Tymczasem co piąta kobieta twierdzi, że jej partner
ma takie problemy. Jednocześnie prawie 2/3 mężczyzn uważa, że
zawsze umie zaplanować takie aktywności. Potwierdza to 55 proc.
respondentek.
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W wolnym czasie: aktywności i zabawa
Ojcowie deklarują, że w ramach swoich obowiązków, promują wśród swoich dzieci aktywne spędzanie wolnego czasu (78 proc.).

 Polscy ojcowie w wolnym czasie dużo częściej
Obowiązki, jakie ojciec często realizuje

mężczyzna
kobieta

84
73

82

80

70

65

75
67

 Rzadziej zabierają dzieci na zakupy (66 proc.)
lub do kina czy teatru (63 proc.).

73

60

wybierają aktywności związane z ruchem i
zabawą.

66
60

PERSPEKTYWA MATEK:

Kobiety zauważają, że niektóre deklaracje
ojców mijają się z rzeczywistością.
78%

76%

Zachęcanie do
Wspólne z dzieckiem
aktywnego spędzania
zabawy
wolnego czasu

72%
Wychodzenie z
dzieckiem na spacery

B02: Obowiązki jakie realizuje ojciec (często i zawsze)

71%

66%

Wspólne z dzieckiem Wspólne z dzieckiem
uprawianie
wypady na zakupy
sportu/zajęcia
psychofizyczne, gra w
piłkę, basen, jazda na
rowerze

63%
Wspólne z dzieckiem
wypady do kina, do
teatru, na koncerty

Największa różnica zdań dotyczy wspólnych
zakupów, chodzenia z dzieckiem na spacery
oraz zabaw.
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Ojcowie zachęcają do zdrowego trybu życia
Obowiązki, jakie ojciec często realizuje
mężczyzna

81
66

77
66

74
68

78
61

75

70

kobieta



81 proc. ojców uważa, że często zachęca dzieci do
jedzenia warzyw i owoców. 78 proc. mężczyzn jest
zdania, że zniechęca dzieci do fastfoodów i
niezdrowej żywności.



Blisko ¾ ojców deklaruje, że ogranicza dzieciom
czas spędzany przy komputerze oraz dostęp do
mediów społecznościowych.



69 proc. wszystkich ankietowanych potwierdza,
że ojcowie wypełniają swoje obowiązki związane z
czynnościami pielęgnacyjnymi dzieci.

71

63
53
45

74%

71%

71%

Zachęcanie do
codziennego
jedzenia warzyw i
owoców

Ograniczanie
dziecku/dzieciom
czasu spędzanego
przy komputerze

Ograniczanie
dziecku/dzieciom
dostępu do social
media (FB, Insta,
YouTube, itp.) i
aplikacji

B02: Obowiązki jakie realizuje ojciec (często i zawsze)

70%

69%

62%

58%

Zniechęcanie do
Czynności
Zwracanie uwagi co Przygotowywanie
jedzenia chipsów,
pielęgnacyjne
dziecko je poza
posiłków/śniadań
fast foodów, picia
(przewijanie,
domem (np.
do szkoły
słodzonych/
karmienie, kąpanie, kontrolowanie
gazowanych
etc.)
menu w szkole)
Total, N=1201
napojów

PERSPEKTYWA MATEK:
Ojcowie oceniają się zdecydowanie lepiej niż widzą ich matki.
Największa rozbieżność dotyczy przygotowywania posiłków/
śniadań do szkoły. Realizację zadania deklaruje aż 71 proc.
mężczyzn, a potwierdza zaledwie 45 proc. kobiet.
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Badania i wizyty lekarskie to domena matek
Rutynowe (szczepienia, bilans) i okazjonalne wizyty
lekarskie
Zawsze

TOTAL, N=1201

Często

33

17

mężczyzna,
n=601

23

!

11

Nigdy

35

39

!

26

Zawsze

15

33

5

!

!
kobieta, n=600

Od czasu do czasu

Organizowanie pomocy specjalistów, jeśli jest taka
potrzeba (psycholog, logopeda, itp.)

!

50%

TOTAL, N=1201

62%

mężczyzna,
n=601

18

25

Od czasu do czasu

34

30

23

Nigdy

35

34

37%

kobieta, n=600

14

!

48%

17

8

!

!

38

Często

57%

!

27

32

27 !

41%

B02: Obowiązki jakie realizuje ojciec (często i zawsze)

Ojcowie vs. matki



Kobiety nie zauważają zaangażowania mężczyzn w rutynowe badania i szczepienia dzieci. 62 proc. ojców uważa, że zajmuje się tym zawsze lub
często. Zgadza się tym tylko 37 proc. matek. Aż co czwarta matka przyznaje, że jej partner nigdy o to nie dba. Potwierdza to tylko 5 proc. ojców.



57 proc. mężczyzn uważa, że często organizuje pomoc lekarzy specjalistów dla swojego dziecka. Tymczasem ¼ kobiet deklaruje, że mężczyźni nigdy
się tym nie zajmują.
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Prawie 30 proc. ojców mniej czasu poświęca karierze
po narodzeniu dziecka

• Pojawienie się dziecka ogranicza czas rodziców na rozwój
kariery. Prawie 40 proc. Polaków twierdzi, że poświęca
mniej czasu na pracę zawodową. Co czwarty nie widzi
różnicy.

Odkąd mam dziecko/dzieci mniej czasu poświęcam na pracę zawodową
17%

Zdecydowanie tak

!

22%

Raczej tak

26%

Ani tak, ani nie
Raczej nie

25%

Zdecydowanie nie

10%

!

29% 49%

!

!

43% 27%

B11: Czy odkąd jest Pan ojcem/ Pani matką zmienił się Pana(i) tryb życia?: Odkąd mam dziecko/dzieci mniej czasu poświęcam
na pracę zawodową

38%

47%

7%

39%

65%
Ja zajmuję się większością obowiązków
domowych

39%
14%
TOTAL

mężczyzna

Ja i partner/ ka w równym stopniu
zajmujemy się obowiązkami domowymi
Partner/ ka zajmuje się większością
obowiązków domowych

23%

kobieta

stopniu dotyczy kobiet. Prawie co druga matka pracuje
mniej (49 proc.), podczas gdy dotyczy to jedynie 29 proc.
ojców. Co czwarty twierdzi, że dziecko nie wpływa na jego
czas pracy.

• Ojcowie zdecydowanie częściej niż matki twierdzą, że dzielą
się obowiązkami domowymi po równo. Potwierdza to blisko
połowa (49 proc.) mężczyzn i tylko 29 proc. kobiet.

• 39 proc. ojców przyznaje, że to partnerka zajmuje się

Godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym
29%

• Ograniczenie pracy zawodowej w znacznie większym

większością obowiązków domowych, a zaledwie 7 proc.
kobiet dostrzega, że partner przejął większą
odpowiedzialność w tym zakresie.

• Największe nierówności w opiece nad dziećmi występują
wśród rolników, a najmniejsze wśród pracowników
umysłowych.

B11a: Jak radzi Pan(i) sobie z pogodzeniem życia zawodowego z
życiem rodzinnym?
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EDUKACJA I WYCHOWANIE

Polscy ojcowie dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa,
ale chcą, by uczyły się na błędach
 89 proc. mężczyzn twierdzi, że pozwala

Obowiązki, jakie ojciec często realizuje
mężczyzna

91

89

81

77

86
77

84
75

kobieta

82

74

73
67

65
59

dziecku swobodnie rozwijać swoje talenty.
Jednocześnie 73 proc. przyznaje, że buduje
zainteresowania dziecka z myślą o jego
przyszłym zawodzie.

 82 proc. ojców deklaruje, że pozwala
dzieciom uczyć się na własnych błędach.

 84 proc. mężczyzn daje dziecku poczucie

86%

83%

81%

79%

78%

70%

62%

Dawanie
Pozwalanie, żeby
Zachęcanie
Dawanie
Dawanie
Ukierunkowanie Ingerowanie w
dziecku/dzieciom
dziecko
dziecka/dzieci do dziecku/dzieciom dziecku/dzieciom zainteresowania rozwiązywanie
poczucia
swobodnie
podejmowania poczucia swobody
możliwości
dziecka zgodnie z
bieżących
bezpieczeństwa rozwijało swoje nowych wyzwań
i niezależności
uczenia się na
wizją rodziców
problemów
talenty
błędach
dotyczącą
dziecka z
przyszłego zawodu rówieśnikami
B02: Obowiązki jakie realizuje ojciec (często i zawsze)
dziecka

niezależności i swobody. Tymczasem,
liberalne podejście ojców do wychowywania
dzieci potwierdza ¾ kobiet.

 W ramach obowiązków rodzicielskich 65
proc. ojców często angażuje się w
rozwiązywanie problemów dziecka z
rówieśnikami.
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Ojciec kierowca
Obowiązki, jakie ojciec często realizuje

mężczyzna

kobieta



Ojcowie bardzo pozytywnie oceniają swoje
wypełnianie obowiązków rodzicielskich w
kontekście edukacji szkolnej.



Blisko ¾ ojców twierdzi, że w ramach swoich
obowiązków pomaga dzieciom w odrabianiu
lekcji, a 69 proc., że bierze aktywny udział w
życiu szkolnym dzieci i ma kontakt z
wychowawcą.



Jednak w ramach obowiązków ojcowie
najczęściej ograniczają się do roli kierowcy.
83 proc. przyznaje, że odwozi dziecko na
zajęcia. ¾ zajmuje się również odwożeniem
dzieci ze spotkań u koleżanek i kolegów.

83
69

73
64

62

49

58%

73%

72

68%

Aktywny udział w życiu
Odwożenie dziecka na zajęcia
Odwożenie/odbieranie z
placówek szkolnoszkolne i pozaszkolne
imprez/ od kolegi/koleżanki
wychowawczych do których
uczęszcza dziecko - kontakt z
wychowawcą

66

53

50

63%

58%

Pomoc w odrabianiu
lekcji/prac domowych

Pisanie
usprawiedliwień/zwalnianie
dziecka ze szkoły na prośbę
dziecka
Total, N=1201

B02: Obowiązki jakie realizuje ojciec (często i zawsze)

Ojcowie vs. matki



Kobiety zdecydowanie inaczej odbierają aktywność ojca w tej dziedzinie życia dziecka. Zaledwie połowa potwierdza, że ich partnerzy są na bieżąco
ze sprawami placówek szkolno-wychowawczych oraz pomagają przy odrabianiu prac domowych.



Niecałe 2/3 respondentek deklaruje, że mężczyźni często odwożą dzieci do szkoły i na zajęcia dodatkowe.
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Ojcowie uważają, że rozmawiają z dziećmi o tolerancji
Ojciec otwarty, tolerancyjny i potrafiący poruszać trudne tematy? Taką wyidealizowaną wizję siebie prezentują ojcowie.

Obowiązki, jakie ojciec często realizuje

mężczyzna



Rozmowy z dzieckiem często mogą
wprowadzać w zakłopotanie. Jednak
blisko 80 proc. ojców deklaruje, że
podejmuje zarówno tematy bieżące, jak i
dotyczące tolerancji. Takie działania
potwierdza blisko 2/3 respondentek.



Prawie połowa matek, przyznaje, że ich
partner rozmawia z dziećmi na tematy
trudne, takie jak dojrzewanie, pierwsza
miłość, czy seks. Taką deklarację składa 67
proc. ojców.



Według badanych 2/3 ojców podejmuje z
dziećmi tematy związane z obecną
sytuacją w kraju.

kobieta

79

78
67

64

67

70
62

52

71%

73%

Rozmawianie na tematy bieżące,
nurtujące dziecko w zależności od
potrzeb

Uczenie tolerancji/szacunku
wobec
różnorodności/odmienności
religijnej, kulturowej, rasowej,

60%

66%

Rozmawianie na tematy trudne Rozmawianie na tematy związane
(dojrzewanie, pierwsza miłość,
z obecną sytuacją w kraju
seks, itp.)

B02: Obowiązki jakie realizuje ojciec (często i zawsze)
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Rodzice rzadko uczą dzieci oszczędzania i planowania
przyszłości
Postawy przekazywane dzieciom

35%

45%

Kobieta

Dbałości o równowagę pomiędzy
obowiązkami a przyjemnościami
Konieczność zdobycia gruntownego
wykształcenia

48%

Punktualność i samodyscyplinę

58%

Rzetelność, pracowitość, sumienne
wykonywanie swoich obowiązków

60%

Troski o swoich bliskich

36%
34%

Mężczyzna

14%

Nie podejmowania zbędnego ryzyka,
unikania ryzyka

22%

Bezpieczne prowadzenie samochodu

35%

Dbałości o równowagę pomiędzy
obowiązkami a przyjemnościami

Szacunek dla drugiego człowieka

15%

45%
45%
50%
46%
61%
55%

23%
21%

36%
34%

65%
56%

42%
74%

14%

78%
70%

Potrzebę dbałości o środowisko naturalne,
ekorozwój, oszczędzanie wody, żywności,
energii,

45%
38%

C01: Jakie najważniejsze postawy stara się przekazać dziecku.




Wśród najważniejszych wartości, jakie rodzice starają się przekazać dziecku jest szacunek do innych ludzi (74 proc.) oraz troska o najbliższych (60 proc.).
Stosunkowo często rodzicom zależy na budowaniu u dziecka dobrych przyzwyczajeń i postaw, takich jak pracowitość i sumienność (58 proc.), punktualność (48%) oraz uzyskanie
dobrego wykształcenia (45%). Jednocześnie 1/3 wskazuje na równowagę w życiu pomiędzy obowiązkami a przyjemnościami.
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Upomnienia i zakaz komputera – jak dyscyplinujemy dzieci
Stosowanie systemu kar w wychowaniu dziecka (B03)

Tak

44%
NIE

Sytuacje, w jakich stosowane są kary wobec dziecka (B04)
!

65%

!

47%

n=669

Stosowane kary (B03a)
70%
59%
57%
55%

Ograniczenie dostępu do smartfona
Ograniczenie dostępu do interentu
Ograniczenie dostępu do social media

36%
35%
23%
18%
16%

Krzyk, podniesiony głos
Dodatkowe obowiązki domowe
Zakaz spotkań ze znajomymi
Zabranie kieszonkowego
Klapsy
Inne
Żadne z powyższych

7%
7%
1%

Kłamstwo

58%

Nadużycie zaufania rodziców

43%

Niewywiązywanie się z obietnic

Spóźnienia

TAK

Ograniczenie czasu przy komputerze

81%

Inne

!

!

65% 48%

32%

Słabsze wyniki/ oceny w szkole

56%
Upomnienia/ rozmowy dyscyplinujące

Niewłaściwe zachowanie

21%
8%
5%

Żadne z powyższych

1%

Nie wiem/ trudno powiedzieć

1%



56 proc. rodziców przyznaje, że stosuje system zachowań dyscyplinujących w wychowywaniu dziecka.
Zdecydowanie częściej robią to mężczyźni (65 proc.) niż kobiety (47 proc.).



Najczęściej (81 proc.) kary stosowane są za niewłaściwe zachowanie. Jednak bardzo często (65 proc.)
ojcowie decydują się w ten sposób wychowywać dziecko, w sytuacji, kiedy przyłapią je na kłamstwie.



Kara jest również stosowana jako konsekwencja słabszych wyników w szkole (21 proc.).



Najczęstszą konsekwencją są rozmowy i ograniczanie czasu spędzanego przy komputerze, telefonie i w
internecie.



Blisko ¼ kar to nakładanie na dzieci dodatkowych obowiązków.
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FINANSE I PRZYSZŁOŚĆ

Niemal 3/4 ojców rozmawia z dziećmi na tematy
związane z finansami
Zachęcanie do oszczędzania i rozsądnego wydawania pieniędzy oraz angażowanie dzieci w kwestię domowych wydatków to zwyczajowo
przyjęty sposób ojców na edukację finansową.
mężczyzna

78
68

73%

kobieta

79

80

65

67

72%

73%

72

73

74

63

64

65

67%

68%

70%

Zachęcanie
dziecka/dzieci do
oszczędzania

Angażowanie Edukowanie dzieci
Pytanie
Rozmawianie z
Zachęcanie
dziecka/dzieci w
w zakresie
dziecka/dzieci o dzieckiem/dziećmi dziecka/dzieci do
życie domowe
rozsądnego
zdanie przy
na tematy
zarabiania
(wspólne robienie
wydawania
podejmowaniu
związane z
własnych
zakupów,
pieniędzy
decyzji (o
finansami i
pieniędzy
gospodarowanie
większych
budżetem
pieniędzmi)
wydatkach,
domowym
wspólnych
B02: Obowiązki jakie realizuje

• Aż 80 proc. ojców utrzymuje, że edukuje swoje
dzieci w zakresie rozsądnego wydawania pieniędzy.
Pod tym względem kobiety są nieco bardziej
sceptyczne. Zdanie panów podzieliło 67 proc.
respondentek.
• Równie ważną formą realizowania przez rodziców
edukacji finansowej jest zachęcanie dzieci do
zarabiania własnych pieniędzy. Niemal 3/4 ojców
przyznaje, że proponuje swoim dzieciom takie
rozwiązanie. W tej grupie największy odsetek
stanowią mężczyźni w wieku 40-49 lat.
• Panowie są bardziej skłonni przyznać, że często
rozmawiają z dziećmi na tematy związane z
finansami i budżetem domowym. Na taką
odpowiedź wskazało 73 proc. respondentów. Wśród
kobiet było to 64 proc.

• Ponad połowa ojców zapewnia, że angażuje swoje
pociechy w sprawy związane z gospodarstwem
domowym.
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Po kieszonkowe do ojca
Wsparcie finansowe to obszar najbardziej zbieżny w ocenach realizacji zarówno ojców, jak i matek. Oczekiwanie, że mężczyzna zabezpieczy
finansowo potrzeby dziecka i rodziny jest silne zwłaszcza w zakresie większych wydatków, takich jak wyjazdy na wakacje lub ferie czy też szkolenia
i kursy.
mężczyzna

82
77

77
71

kobieta

84

• Ponad 80 proc. ojców przyznaje, że wspiera finansowo
dzieci poprzez dawanie im kieszonkowego.

81

76
70

67
61

• Podobna grupa respondentów uważa fundowanie
wakacji za główny przejaw pomocy finansowej
dzieciom.
• Nieco ponad 2/3 mężczyzn deklaruje, że spełnia
zachcianki swoich pociech. W tej grupie zdecydowanie
przodują ojcowie będący przed trzydziestką (77 proc.).
Najrzadziej potomstwu ulegają 50-latkowie (42 proc.).

74%

80%

80%

75%

64%

Finansowanie
drobnych
przyjemności

Finansowanie
wakacji/ferii

Finansowanie szkoleń
(kursów, wyjazdów,
obozów)

Dawanie
dziecku/dzieciom
regularnie
kieszonkowego

Spełnianie wszystkich
zachcianek dziecka

• Tylko 29 proc. osób będących w separacji lub po
rozwodzie potwierdza, że finansuje dzieciom drobne
przyjemności.

B02: Obowiązki jakie realizuje
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Wraz z narodzinami dziecka ojcowie ograniczają własne
wydatki
71%

Odkąd mam dziecko/dzieci mniej wydaję na siebie i własne potrzeby:

77%

Zdecydowanie tak

TAK – 74%

34%
Raczej tak

74%
Ani tak, ani nie

40%

Raczej nie
16%
Zdecydowanie nie
8%
2%

•

Dziecko zmienia życie ojców na wielu płaszczyznach. Blisko
3/4 z nich potwierdza, że wraz z przyjściem na świat
potomstwa mniej wydaje na siebie i własne potrzeby.

•

77 proc. kobiet przyznaje, że ich partnerzy częściej finansują
potrzeby rodziny niż własne.

•

Taka postawa nieco częściej spotykana jest u mieszkańców
wsi (40 proc.) niż dużych miast (30 proc.).

•

Największą gotowość do wydawania pieniędzy na dzieci
przejawiają ojcowie w wieku 30-39 lat (39 proc.)

•

Co dziesiąty rodzic nie wiąże narodzin dziecka z
ograniczeniem wydatków na własne potrzeby.

B11: Czy odkąd jest Pan ojcem/ Pani matką zmienił się Pana(i) tryb życia?:

32

Ojciec stara się zapewnić dobre wykształcenie
Nie ma określonego czasu na „wyfrunięcia z gniazda” i usamodzielnienie się dziecka. Niemal 40 proc. ankietowanych nie przyspiesza tego
procesu, tylko czeka aż dziecko samo będzie na to gotowe.
Co w pierwszej kolejności powinienem zapewnić ojciec
dziecku, żeby ułatwić mu start w dorosłe życie

Kiedy dziecko powinno iść „na swoje”

nie wiem/ trudno
powiedzieć
w momencie
pełnoletności
w momencie
zakończenia edukacji

5%

2%
5%

kiedy założy
własną rodzinę

39%

kiedy czuję, że jest
na to gotowe

mieszkanie
żadne z powyższych

%

14%

nie wiem /
trudno powiedzieć

35%

1%

samochód

kiedy podejmie
stałą pracę

B10: Kiedy według Pana/Pani dziecko powinno iść „na swoje”?

• Dla nieco ponad 1/3 rodziców odpowiednim momentem „pójścia na swoje” jest
podjęcie przez dziecko stałej pracy. Mniej, bo 14 proc. Polaków, uważa, że jest to
czas założenia własnej rodziny.
• Co ciekawe – nie dobra materialne, lecz solidne wykształcenie jest tym, co
powinien zapewnić ojciec dziecku, chcąc ułatwić mu start w dorosłe życie. Na
taką odpowiedź wskazało blisko 3/4 ankietowanych.

6%

6%

6%

edukacja finansowa

72%

Dobre wykształcenie

73%

71%

9%

C12: Co w pierwszej kolejności powinienem zapewnić ojciec dziecku, żeby ułatwić mu start w dorosłe życie? (C12)

• Dobre wykształcenie potomstwa jest szczególnie ważne dla ojców po
pięćdziesiątce.
• Co dziesiąty respondent jest zdania, że bezpieczny start w przyszłość
zagwarantuje dzieciom edukacja finansowa.
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Oszczędzamy z myślą o przyszłości rodziny
61 proc. rodziców deklaruje, że oszczędza na przyszłe potrzeby.
Posiadane produkty oszczędnościowo-inwestycyjne
Fundusze/oszczędności odłożone
z myślą o przyszłości

Żadne z powyższych

Trudno powiedzieć

39%

24%
4%

2%

6%
10%

Inne produkty (jakie?)

Nie

Akcje

55%
Fundusze inwestycyjne

61% Tak
63%

60%

D04: Czy ma fundusze/oszczędności odłożone z myślą o przyszłości

Konto oszczędnościowe
Lokata bankowa

31%

• Według 55 proc. ankietowanych
najskuteczniejszym sposobem
oszczędzania na przyszłość jest założenie
konta oszczędnościowego. Najczęściej na
takie rozwiązanie decydują się rodzice
dzieci, które nie ukończyły jeszcze 2 lat (63
proc.).

• Blisko 1/3 Polaków posiada lokatę
bankową. Najczęściej są to osoby w wieku
40-49 lat.
• Częściej na taki sposób oszczędzania
decydują się mieszkańcy średnich miast
(42 proc.) niż wsi (23 proc.).
• Co dziesiąty rodzic przyznaje, że posiada
jednostki funduszy inwestycyjnych.
• Niemal 40 proc. respondentów deklaruje,
że nie ma żadnych oszczędności.

D05: Jakie produkty oszczędnościowo-inwestycyjne posiada?
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Połowa rodziców oszczędza na przyszłość dziecka
Fundusze/oszczędności odłożone z myślą
o przyszłości swoich dzieci

Wiek dziecka, w którym rozpoczęto oszczędzać
z myślą o jego przyszłości
Od urodzenia dziecka
Gdy chodziło do żłobka/ przedszkola
Gdy chodziło do szkoły podstawowej
Gdy chodziło do gimnazjum

Gdy chodziło do szkoły ponadgimnazjalnej

53%

56%
24%

47%

TAK

9%

9% 2% 6%
1%

NIE

D06: Czy ma jakiekolwiek fundusze/ oszczędności odłożone z myślą o
przyszłości swoich dzieci

• Do gromadzenia oszczędności najczęściej
przyznają się mieszkańcy średnich miast
(61 proc.).
• Moment narodzin dziecka to czas, kiedy
Polacy zaczynają myśleć o zabezpieczeniu
finansowym jego przyszłości. Na taką
odpowiedź wskazała blisko 1/4 rodziców.

Nie wiem/ trudno powiedzieć

49%

• Ojcowie (56 proc.) częściej niż matki (47
proc.) deklarują posiadanie pieniędzy
odłożonych w trosce o „lepsze jutro”
swoich dzieci.

D07: W jakim wieku było dziecko, gdy rozpoczęto oszczędzanie z myślą o
przyszłości dziecka

• Prawie co dziesiąty ojciec zaczął
oszczędzać dopiero wtedy, gdy dziecko
rozpoczęło szkołę podstawową. Dla takiej
samej grupy był to okres gimnazjum.
• Jednak aż 47 proc. badanych przyznaje, że
nie odkłada dla swoich dzieci pieniędzy.
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Polisa na życie zwiększa poczucie bezpieczeństwa
polskich rodzin
Wśród posiadaczy indywidualnej polisy na życie trzy najczęściej dostrzegane korzyści to: poczucie bezpieczeństwa, możliwość zabezpieczenia
finansowego bliskich w przypadku śmierci oraz spokój o ich przyszłość.
Poczucie bezpieczeństwa

61

Zabezpieczenie rodziny na wypadek mojej śmierci

60

Spokój o los swoich bliskich

41

Zabezpieczenie na wypadek choroby lub kalectwa

35

Zabezpieczenie przed skutkami utraty pracy

24

Zabezpieczenie własnej przyszłości

20

Lepsze życie na emeryturze

14

Poczucie podjęcia rozsądnej decyzji

13

Spokój w przypadku złej sytuacji finansowej

12

Zabezpieczenie edukacji dzieci

64%

10

Poczucie niezależności

9

Częściowe uwolnienie od trosk i kłopotów

9

Poczucie kontroli nad własnym życiem

8

Nie wiem/trudno powiedzieć

Inne

59%

5
1

D02: Główne korzyści z posiadania indywidualnego ubezpieczenia na
życie według posiadaczy polisy na życie

• Poczucie bezpieczeństwa, jakie daje polisa na życie jest
szczególnie ważne dla osób, które posiadają troje lub
więcej dzieci (67 proc.). Co ciekawe, częściej na taką
odpowiedź wskazują ojcowie z rodzin patchworkowych
(blisko ¾ wskazań).
• Zabezpieczenie rodziny na wypadek śmierci jest
niezwykle istotne dla osób po 50-tce. Tę odpowiedź
zadeklarowało aż 79 proc. respondentów.
• 1/3 badanych docenia możliwość zabezpieczenia się na
wypadek choroby lub kalectwa. Z kolei 1 na 4
ankietowanych uważa, że indywidualna polisa na życie
zabezpieczy go przed skutkami utraty pracy.
• 1 na 10 rodziców uważa, że wykupując indywidualne
ubezpieczenie zabezpiecza w ten sposób edukację
swoich dzieci.
• Blisko co dziesiątemu respondentowi indywidualna
polisa daje poczucie kontroli nad własnym życiem.
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Polacy chcą chronić swoje dzieci
Czy otrzymuje Pan/Pani świadczenie wychowawcze
„Rodzina 500 plus”

Na co przeznaczane jest świadczenie wychowawcze
„Rodzina 500 plus”
Bieżące potrzeby rodziny

40%

60%

Tak

Nie

Oszczędności (nie wydaję tych
pieniędzy)
Inne

D08: Czy otrzymuje świadczenie
wychowawcze „Rodzina 500 plus”

Czy posiada Pan/Pani polisę ubezpieczeniową
NNW dla dziecka
Tak, w ramach ubezpieczenia
wykupionego w szkolne/ przedszkolu/
żłobku
Tak, w ramach ubezpieczenia
indywidualnego (poza szkołą,
przedszkolem, itp.)
Nie

58%
22%

62%

8%

• Niemal co dziesiąty rodzic ma inny pomył na
to, jak rozdysponować te pieniądze.

D09: Na co przeznaczane jest świadczenie wychowawcze
„Rodzina 500 plus”

NNW

Czy indywidualne ubezpieczenie
NNW dla dziecka to:
Ubezpieczenie NNW kupione jako
samodzielne ubezpieczenie dla dziecka

Ubezpieczenie NW dziecka kupione w
pakiecie z innym ubezpieczeniem

50%
34%
22%

27%
nie wiem/ trudno powiedzieć

D10: Czy posiada polisę ubezpieczeniową NNW dla dziecka

• 40 proc. ankietowanych korzysta ze
świadczenia „Rodzina 500 plus”.
• W tej grupie, blisko 2/3 respondentów
deklaruje, że otrzymane pieniądze przeznacza
na bieżące potrzeby rodziny. 30 proc. gromadzi
je w ramach oszczędności.

30%

Umowa dodatkowa do indywidualnego
ubezpieczenia na życie dla rodzica

500+

9%

D11: Czy indywidualne ubezpieczenie NNW dla dziecka lub dzieci to

• 80 proc. rodziców wykupiło swojemu dziecku
polisę NNW: blisko 60 proc. w ramach
ubezpieczenia szkolnego, a 22 proc. w ramach
ubezpieczenia indywidualnego.
• Nieco częściej na taką formę zabezpieczenia
decydują się ojcowie dzieci w wieku 6-11 lat
(prawie 2/3 wskazań).
• Co ciekawe, rzadziej na zakup takiej ochrony
decydują się rodzice jedynaków (52 proc.).
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Kluczowe wnioski

Portret ojca – oczami mężczyzn vs. kobiet
Obowiązki ojca - największe różnice w postrzeganiu przez kobiety i mężczyzn
kobieta
Przygotowywanie posiłków/śniadań do szkoły
Aktywny udział w życiu placówek szkolno-wychowawczych dziecka

mężczyzna

Różnice:

45%
49%
53%

72%

Wychodzenie z dzieckiem na spacery

70%
61%

Zniechęcanie do jedzenia chipsów, fast foodów, picia słodzonych itp.

Zachęcanie do codziennego jedzenia warzyw i owoców

83%

53%

Zwracanie uwagi co dziecko je poza domem (np. kontrolowanie menu w szkole)

Rozmawianie na tematy bieżące, nurtujące dziecko w zależności od potrzeb

19 pkt. proc.

64%

Odwożenie dziecka na zajęcia szkolne i pozaszkolne

Rozmawianie na tematy trudne (dojrzewanie, pierwsza miłość, seks, itp.)

20 pkt. proc.

69%

Pomoc w odrabianiu lekcji/prac domowych

Pisanie usprawiedliwień/zwalnianie dziecka ze szkoły na prośbę dziecka

26 pkt. proc.

71%

50%

17 pkt. proc.

78%

66%

52%

16 pkt. proc.

67%
64%
66%
65%

79%
81%

15 pkt. proc.

80%
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Portret ojca – oczami mężczyzn vs. kobiet
Obowiązki ojca - najmniejsze różnice w postrzeganiu przez kobiety i mężczyzn
kobieta

Różnice:

mężczyzna
77%

Finansowanie wakacji/ferii
Ingerowanie w rozwiązywanie bieżących problemów dziecka z rówieśnikami

59%
65%

Ukierunkowanie zainteresowania dziecka zgodnie z wizją rodziców dot.
przyszłego zawodu
Spełnianie wszystkich zachcianek dziecka

67%
73%
61%
67%

6 pkt. proc.
71%

Finansowanie drobnych przyjemności

77%
68%

Ograniczanie dziecku/dzieciom dostępu do mediów społecznościowych
Wspólne z dzieckiem wypady do kina, do teatru, na koncerty

74%
60%
66%

74%

Dawanie dziecku/dzieciom możliwości uczenia się na błędach
Rozmawianie na tematy związane z obecną sytuacją w kraju

82%
62%
70%

8 pkt. proc.
76%

Finansowanie szkoleń (kursów, wyjazdów, obozów)
Wspólne z dzieckiem uprawianie sportu itp.

5 pkt. proc.

82%

84%
67%
75%
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Kluczowe wnioski
• Blisko 60 proc. ojców deklaruje, że spędza z dziećmi średnio 3-8
godzin dziennie. Jednak ponad 80 proc. chciałoby poświęcać im
więcej czasu.
• Mężczyźni w oczach kobiet są dobrymi ojcami. Prawie połowa
respondentek bardzo dobrze ocenia swoich partnerów w tej roli.
• Wsparcie emocjonalne dzieci jest największym wyzwaniem
współczesnego ojcostwa. Prawie 1/3 panów uważa, że najtrudniejsza
w byciu tatą jest umiejętność wspierania dziecka na każdym etapie
jego rozwoju oraz bycia dla niego autorytetem.
• Obszar zdrowia i pielęgnacji dzieci jest wciąż realizowany przede
wszystkim przez matki, ale nie bez czynnego udziału ojców. Ojcowie
swoje zaangażowanie w zdrowie i pielęgnację dzieci oceniają lepiej
niż matki. Badania i wizyty lekarskie to także domena matek.
Kobiety nie zauważają zaangażowania mężczyzn w rutynowe badania
i szczepienia dzieci. 62 proc. ojców twierdzi, że zajmuje się tym
zawsze lub często. Zgadza się tym tylko 37 proc. respondentek.

• Prawie 30 proc. ojców mniej czasu poświęca karierze po narodzeniu
dziecka. Ojcowie zdecydowanie częściej niż matki twierdzą, że dzielą
się obowiązkami domowymi po równo. Potwierdza to blisko połowa
(49 proc.) mężczyzn i tylko 29 proc. kobiet.

• Ojcowie dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa, ale każą uczyć się
na błędach. Blisko 90 proc. mężczyzn twierdzi, że pozwala dziecku
swobodnie rozwijać swoje talenty. Jednocześnie 73 proc. przyznaje,
że buduje zainteresowania dziecka z myślą o jego przyszłym zawodzie.
• Wypełnianie obowiązków rodzicielskich w kontekście edukacji
szkolnej w przypadku ojców ogranicza się najczęściej do roli kierowcy.
83 proc. panów przyznaje, że odwozi dziecko na zajęcia. ¾ zajmuje się
również odwożeniem dzieci ze spotkań u koleżanek i kolegów.
• Zachęcanie do oszczędzania i rozsądnego wydawania pieniędzy oraz
angażowanie dzieci w kwestię domowych wydatków to sposób
ojców na edukację finansową.
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Kluczowe wnioski
• Blisko 3/4 ankietowanych ojców przyznaje, że zachęca swoje dzieci do
zarabiania własnych pieniędzy.
• Oczekiwanie, że mężczyzna zabezpieczy finansowo potrzeby dziecka i
rodziny jest silne zwłaszcza w zakresie większych wydatków, takich jak
wyjazd na wakacje lub sfinansowanie szkolenia.
• Ponad 80 proc. ojców przyznaje, że wspiera finansowo dzieci poprzez
dawanie im kieszonkowego.
• Dziecko zmienia życie ojców na wielu płaszczyznach. Blisko 3/4 z nich
potwierdza, że wraz z przyjściem na świat potomstwa mniej wydaje
na siebie i własne potrzeby.

• Solidne wykształcenie jest tym, co powinien zapewnić
dziecku, chcąc ułatwić mu start w dorosłe życie.

• Pomimo że Polacy deklarują oszczędzanie z myślą o przyszłości, to
jednak tylko połowa z nich gromadzi pieniądze na „lepsze jutro”
dzieci.
• Polisa na życie zwiększa poczucie bezpieczeństwa polskich rodzin.
Wśród posiadaczy indywidualnej polisy na życie trzy najczęściej
dostrzegane korzyści to: poczucie bezpieczeństwa, możliwość
zabezpieczenia finansowego bliskich w przypadku śmierci oraz spokój
o ich przyszłość.
• Polacy starają się chronić swoje dzieci. 80 proc. rodziców wykupiło
swojemu dziecku polisę NNW.

ojciec
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