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UWAGA  
Wszelkie materiały zamieszczone na stronie www.sgh.waw.pl/famwell (w szczególności notatki i artykuły) chronione są przepisami ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Instytut 
Statystyki i Demografii SGH zezwala na bezpłatny przedruk materiałów ze strony www.sgh.waw.pl/famwell pod warunkiem mailowego 
poinformowania kierownika projektu FAMWELL o fakcie korzystania z tych materiałów a także podania nazwisk autorów notatki lub 
artykułu oraz linku do strony www.sgh.waw.pl/famwell . 

 

Związki partnerskie w Polsce: wpływ na relacje międzypokoleniowe 

 

Związki partnerskie (czyli kohabitacja, czy też mieszkanie razem bez ślubu) stają się coraz 
częstsze wśród młodych par w Polsce, szczególnie jako etap pierwszego związku poprzedzający 
ewentualne małżeństwo. Ten typ związków nie jest jednak ani usankcjonowany prawnie, ani szeroko 
akceptowany społecznie. W projekcie FAMWELL podjęto próbę oceny, czy wybieranie kohabitacji 
przez młode osoby może mieć negatywne konsekwencje dla ich relacji z rodzicami. Porównano 
częstotliwość spotkań, zakres pomocy materialnej od rodziców oraz satysfakcję z relacji z rodzicami 
dla dwóch grup młodych osób: tych, które formując pierwszy związek zdecydowały się na kohabitację 
oraz tych, które zawarły małżeństwo.  

Wyniki analiz wskazują, że osoby, które zawierając pierwszy związek decydowały się na 
kohabitację a nie na małżeństwo, odczuwają relatywnie niższą satysfakcję z relacji z rodzicami. To 
sugerowałoby, że wybór związku nieformalnego niekorzystnie wpływa na wzajemne relacje młodych 
ludzi z rodzicami. Jednak kohabitacja nie ma negatywnego wpływu na częstotliwość spotkań z 
obojgiem rodziców, nie zmniejsza też prawdopodobieństwa otrzymywania materialnej pomocy od 
nich. Wydaje się więc, że nawet jeśli rodzice nie zawsze akceptują wybór swoich dorosłych dzieci, to 
mimo wszystko nie odwracają się od nich i nie odmawiają udzielenia im pomocy w sytuacji, gdy jest 
ona potrzebna. 
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