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Nie chcą czy nie mogą? Czemu kobiety w Polsce pozostają bezdzietne? 

 
Coraz więcej kobiet w Polsce nigdy nie zostaje matkami. O ile wśród kobiet urodzonych w 

latach 1945-1955 około 8% nigdy nie urodziło dziecka, o tyle wśród kobiet urodzonych w 1965r. 
odsetek bezdzietnych wzrósł do 15,5%. Jednym z celów projektu FAMWELL jest lepsze zrozumienie 
przyczyn takiego stanu rzeczy: jakie czynniki mogły wpłynąć na decyzje kobiet o braku potomstwa lub 
wręcz zmusić je do pozostania bezdzietnymi, wbrew ich woli? W tym celu przeprowadzono badanie 
ankietowe wśród 604 bezdzietnych kobiet w wieku 37-45 lat.  

Wśród respondentek można wyodrębnić kilka typów kobiet, w zależności od 
przypuszczalnych powodów, dla jakich do dziś nie urodziły one dziecka. 

Po pierwsze, na uwagę zasługuje fakt, że większość kobiet bezdzietnych deklaruje, iż chciało 
(lub nadal chce) mieć dziecko. Tylko 18% respondentek powiedziało, że nigdy nie chciały zostać 
matkami. Co zatem zadecydowało o tym, że kobiety, które chciały mieć potomstwo pozostały 
bezdzietne?  

Przede wszystkim wydaje się, że możliwość posiadania dzieci ograniczył brak partnera – 40% 
respondentek, które chciały mieć dzieci nigdy nie miało partnera. Znacznie mniejszą, chociaż wciąż 
znaczącą grupą są kobiety, które doświadczyły problemów z zajściem w ciążę – wśród kobiet, które 
obecnie są w związku 13% respondentek nie może mieć dzieci z przyczyn biologicznych, a 27% 
respondentek przyznało, że one albo ich partnerzy korzystali z pomocy lekarskiej, aby zajść w ciążę. 

Pośród pozostałych respondentek identyfikacja przyczyn bezdzietności jest mniej oczywista, 
wymaga bardziej pogłębionych badań. 23% próby kobiet bezdzietnych to kobiety, które w pewnym 
momencie swojego życia chciały mieć dziecko, weszły w związek, co mogło umożliwić im stworzenie 
rodziny, oraz deklarują, że nie miały problemów z płodnością, a pomimo to dalej pozostają 
bezdzietne. O braku dzieci w ich przypadku mogły zadecydować czynniki takie jak sytuacja 
materialna, wybór ścieżki kariery zawodowej, chęć rozwoju osobistego, sytuacja na rynku pracy, czy 
też inne okoliczności życiowe. Co ciekawe, 50% spośród tych kobiet nie zrezygnowała z myśli o 
macierzyństwie i planuje w przyszłości urodzić lub adoptować dziecko. W dalszych analizach zespół 
projektu FAMWELL skupi się na pogłębionej analizie możliwych przyczyn, dla których te kobiety 
zdecydowały się pozostać bezdzietne lub opóźnić decyzję o posiadaniu dziecka do wieku powyżej 35 
lat.  
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Diagram: Podział kobiet ze względu na możliwe powody bezdzietności. 
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