


W badaniu wykorzystano następujące  techniki badawcze: 

 Wywiady grupowe z osobami  funkcje opiekuńcze (4) 

 Wywiady indywidualne z przedstawicielami instytucji  

wspierającymi rodziny pełniące funkcje opiekuńczej (15) 

 Badanie ankietowe przez telefon na reprezentatywnej 

próbie mieszkańców województwa wielkopolskiego (1120) 

 Panel ekspertów (1) 

Badanie poświęcone zostało wypełnianiu 

funkcji opiekuńczej przez rodziny wobec osób 

niesamodzielnych i wobec dzieci. 

Celem badania pt. „Społeczno-ekonomiczne aspekty wsparcia 

funkcji opiekuńczej rodzin na terenie województwa 

wielkopolskiego” było dostarczenie wiedzy na temat wsparcia 

przez realizatorów polityki społecznej potrzeb rodzin z terenu 

województwa wielkopolskiego z zakresu pełnienia funkcji 

opiekuńczej, stopnia ich zaspokojenia oraz identyfikacja barier 

w ich zaspokajaniu. 



DZIECI 
Na sposób pełnienia funkcji opiekuńczej przez rodzinę — w tym na sposób wypełniania tej funkcji 

przez poszczególnych członków rodziny — ma wpływ wiele czynników. Wyniki badania pokazują, 

że opieka nad dziećmi i wynikające z tego obowiązki domowe to wciąż domena kobiet. Wielopo-

koleniowa rodzina, brak pracy kobiety, praca w gospodarstwie rolniczym czy też praca mężczyzny 

w długich godzinach lub poza miejscem zamieszkania korelują z przejęciem przez kobiety więk-

szości obowiązków domowych. Jednakże trudno jednoznacznie ustalić, czy kobiety przejmują 

obowiązki domowe, gdyż inni członkowie rodziny nie są stanie ich pełnić, czy też inni członkowie 

podejmują się dodatkowych obowiązków, gdyż te domowe i tak wykonuje kobieta. Podejmowa-

nie pracy zawodowej przez kobietę, w szczególności wymagającej wysokich kwalifikacji, mieszka-

nie w stolicy w województwa oraz posiadanie jednego dziecka sprzyjają bardziej równościowemu 

podejściu do podziału zadań w rodzinie. 

Sposób wypełniania funkcji opiekuńczej przez rodzinę ściśle wiąże się z wiekiem wychowywanego 

dziecka. Wypełnianie funkcji opiekuńczej będzie wyglądać inaczej w rodzinach z małymi dziećmi a 

inaczej w rodzinach, gdzie dzieci uczęszczają do szkoły. Całkowita zmiana wypełniania funkcji 

opiekuńczej następuje, gdy dzieci są już pełnoletnie, a wciąż zamieszkują i są utrzymywane przez 

rodziców. Poniższy rysunek w sposób schematyczny pokazuje, jakiego typu wsparcie otrzymuje 

rodzina na każdym etapie rozwoju. Następnie zostaną omówione poszczególne etapy.  

*Intensywność opieki  jest prezentowana subiektywnie, jako konfiguracja czasu, jaki poświęca się na 
tak rozumianą opiekę oraz szacowanego odsetka dzieci, nad którymi opieka taka jest sprawowana. 



rodziny z dziećmi do lat 3 

W Polsce bardzo mało dzieci do 

lat 3 jest objętych opieką instytu-

cjonalną w porównaniu do krajów 

zachodnich, jednocześnie woje-

wództwo wielkopolskie na tle 

innych województw wypada jesz-

cze słabiej. Na terenie wojewódz-

twa w aż 13 powiatach nie jest 

dostępne ani jedno miejsce w 

żłobku czy klubie malucha. Pre-

zentowane dane pochodzą z GUS 

BDL za 2012 rok. 

babcie i dziadkowie 

Ze wsparcia rodziny lub przyjaciół w codziennej opiece nad dziećmi (np. przyprowadzanie i 

odprowadzanie do szkoły, przygotowanie posiłków, opieka pod nieobecność rodziców) korzy-

sta 24% badanych respondentów. Wyraźnie można zauważyć wzrost tego odsetka wraz ze 

wzrostem liczby dzieci poniżej 24 roku życia w rodzinie. Częściej z takiej pomocy korzystają 

rodzice samotnie wychowujący dzieci (31%), a także rodzice z rodzin wielopokoleniowych 

(28%) i rodzin, w których pracuje obydwoje małżonków (29%). Wsparcie innych osób w co-

dziennej opiece nad dzieckiem jest wykorzystywane przede wszystkim przez rodziców najmłod-

szych dzieci (do lat 3 - 53%, od 3-6 — 49%), wraz z wiekiem dzieci znacząco spada (dla dzieci w 

wieku 6-12 lat wynosi 33%, 13-18 lat — 15%). Wynika to z dość oczywistego faktu, że starsze 

dzieci wymagają mniejszego nadzoru, wiele czynności mogą wykonywać samodzielnie.  

Najczęściej wymienianą osobą udzielającą wsparcia jest babcia dziecka (aż w 53% przypad-

ków). Dziadkowie są wymieniani dwa razy rzadziej (26%). Badania pokazują, że kobiety w wieku 

50+ posiadające wnuki czują swoistą presję społeczną nakazującą im wsparcie swoich dzieci w 

pełnieniu funkcji opiekuńczej, co wpływa na spadek aktywności zawodowej kobiet powyżej 50 

roku życia. W dalszej kolejności badani korzystają z pomocy opiekunek do dzieci (8%), następ-

nie przyjaciół (5%). W pojedyn-

czych przypadkach wymieniani są 

dalsi krewni.  

 



Ustawa żłobkowa wprowadziła instytucję dziennego opiekuna. Dzienny opiekun może zajmo-

wać się najwyżej 5 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia, opieka może być pełniona we własnym 

mieszkaniu lub specjalnie przygotowanym lokalu. Ze sprawozdania z realizacji ustawy żłobko-

wej za lata 2012-2013 wynika, że do roku 2012 ta nowo wprowadzona forma opieki nad dziec-

kiem do lat 3 nie cieszyła się popularnością wśród gmin, które do 2012 r. wyłącznie mogły za-

trudniać dziennych opiekunów. Nowelizacja ustawy z lipca 2013 r. umożliwiła zatrudnianie 

dziennych opiekunów nie tylko przez gminy, ale także przez osoby prawne (np. przedsiębior-

stwa) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. fundacje), co z pewno-

ścią przełożyło się na zwiększenie zainteresowania tą formą wsparcia rodziców w pełnieniu 

funkcji opiekuńczej. W województwie wielkopolskim w 2013 r. z programu Maluch zostało lub 

zostanie sfinansowanych 7 ofert, w ramach których zatrudnionych zostało lub zostanie ponad 

400 dziennych opiekunów. Jednakże należy zauważyć, że wciąż są to instytucje działające w 

większych miastach województwa (Poznań, Piła, Gniezno).  

W tym miejscu warto również wskazać, że dzienny opiekun może być sposobem na wsparcie 

pracowników przez ich pracodawców w pełnieniu funkcji opiekuńczej lub też szansą pracy dla 

rodziców opiekujących się swoim potomstwem. Jednocześnie badania ilościowe i jakościowe 

pokazują, że instytucja dziennego opiekuna jest niemal całkowicie nieznana, a przez to wyko-

rzystywana bardzo rzadko. 

dzienny opiekun 

niania 

Zgodnie z ustawą niania jest formą opieki indywidualnej nad dzieckiem od 20 tygodnia życia do 

ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3. rok życia (w wyjątkowych przypad-

kach 4 r.ż.). Zawarcie z nianią umowy uaktywniającej i spełnienie warunków ustawy (m. in. 

praca obojga rodziców) jest podstawą do pokrycia przez państwo składki na ubezpieczenie 

społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Celem wpro-

wadzonego rozwiązania było przede wszystkich zachęcenie opiekunek i opiekunów dzieci do 

wyjścia z szarej strefy, co jak pokazują dane ZUS niekoniecznie udało się osiągnąć, mimo iż sys-

tematycznie rośnie liczba zatrudnionych niań.  

Jak pokazuje przeprowadzone badanie ilościowe, wielkopolscy rodzice dzieci do lat trzech mają  

stosunkowo niską wiedzę o nowych możliwościach wprowadzonych ustawą żłobkową. 41,5% 

badanych słyszało o takiej możliwości, ale tylko jedna badana osoba wskazała, że korzysta z tej 

opcji. Wiedza na ten temat jest większa w mieście niż na wsi oraz w  rodzinach, w których oby-

dwoje partnerów pracuje. Przeprowadzone badanie ilościowe pokazuje, że 6% rodziców z Wiel-

kopolski decyduje się na zatrudnienie niani.   



urlopy 

Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, a także rozwiązania, z których mogli skorzystać rodzice  

dziecka, są jedną z metod wsparcia funkcji opiekuńczej rodziny w trudnym dla niej czasie poja-

wienia się nowego członka. Jak pokazuje badanie, nadal jest to głównie wsparcie kobiety w 

pełnieniu jej roli opiekuńczej - z urlopów wciąż głównie korzystają właśnie kobiety. Ogółem z 

żadnego typu urlopu nie skorzystało aż 90% mężczyzn, a 35% ojców z dziećmi w wieku do lat 3 

skorzystało z urlopu. Z jednej strony takie rozkłady ściśle wiążą się z obowiązującym w danym 

czasie prawem w zakresie udzielania urlopów ojcowskich. Z drugiej zaś wyraźnie widać pozy-

tywne zmiany w postawach ojców wobec korzystania z urlopów ojcowskich. 

rodziny z dziećmi 4-6 lat 

Analiza sposobów pełnienia 

funkcji opiekuńczej względem 

dzieci w wieku 4-6 lat wyraź-

nie wskazuje, że część zadań 

związanych z funkcją opiekuń-

czą rodziny przejęły wyspecja-

lizowane instytucje, jakimi są 

przedszkola. 

Jak widać na mapie zamiesz-

czonej obok województwo 

wielkopolskie jest bardzo 

zróżnicowanie terytorialnie 

pod względem odsetka dzieci 

objętych wychowaniem 

przedszkolnym. Podobnie jak 

w całym kraju, wciąż mniejszy 

odsetek dzieci z terenów wiej-

skich uczęszcza do przedszkoli 

lub innych instytucji wycho-

wania przedszkolnego (93% w 

miastach i 56% na wsi). 



Badanie ilościowe pokazuje, że uczęszczanie do przedszkola nie zależy od typu rodziny, a od 

faktu wykonywania pracy zarobkowej (poza rolnictwem) przez matkę dziecka. Dzieci z rodzin, 

w których pracuje wyłącznie ojciec, zdecydowanie rzadziej uczęszczają do przedszkola. 

Źródło: CATI (n=143) 

Potrzeby zmian w funkcjonowaniu przedszkoli w opinii rodziców 

Badanie pokazuje również, że respondenci oczekują przede wszystkim niższych opłat za uczęsz-

czanie ich dzieci do przedszkola oraz dłuższych godzin otwarcia placówek. 

Uczęszczanie dziecka w wieku 4-6 lat do przedszkola a praca zawodowa rodziców  

Źródło: CATI (n=143) 



pomoc dorosłych dzieci 
Ze względu na wiek potomków ich rola w rodzinie zdecydowanie się zmienia. Przede 

wszystkim — sądząc po poniższym wykresie i wypowiedziach uczestników wywiadu 

grupowego — młodzi ludzie zwiększają swój udział w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, najczęściej wykonując cześć obowiązków domowych. Dokładanie się do 

budżetu rodziny ma miejsce w sytuacji, gdy młody człowiek już pracuje, choć nie jest 

to normą. 7% rodziców wskazało, że nie otrzymuje żadnej pomocy od swoich dzieci, 

co jednak należy wyjaśnić — bazując na badaniach jakościowych — przede wszyst-

kim tym, że dziecko kształci się poza miejscem zamieszkania, jest zatem przez więk-

szość czasu nieobecne.  

rodziny z dziećmi 7-13 lat 
Dane z Systemu Informacji Oświa-

towej pokazują, że świetlice nie są 

dostępne we wszystkich szkołach 

podstawowych. W aż 8 powiatach 

świetlic nie ma w ponad połowie 

szkół. Sytuacja wygląda zdecydowa-

nie lepiej w miastach na prawach 

powiatu, gdzie świetlice są we 

wszystkich szkołach podstawowych.  

Dużo gorzej wygląda sytuacja w 

przypadku szkolnych stołówek. W 

całym województwie wielkopolskim 

stołówki znajdują się tylko w 47% 

szkół podstawowych. Analogicznie 

do świetlic, więcej jest stołówek w 

miastach na prawach powiatu. Jak 

pokazują dane, świetlice i stołówki 

są zdecydowanie mniej dostępne 

na terenach wiejskich.  



OSOBY NIESAMODZIELNE 
Wcześniejsze sprawowanie opieki nad dorosłymi osobami niesamodzielnymi wśród ogółu bada-

nych to częste doświadczenie, posiada je aż 37% badanych. W rodzinach opiekujących się osobą 

niesamodzielną dominuje układ, gdy faktycznie tylko jedna osoba — główny opiekun — sprawuje 

opiekę nad osobą niesamodzielną i jedynie incydentalne korzysta z pomocy innych członków 

rodziny (45%). Co alarmujące, aż 18% badanych stwierdza, że faktycznie są jedynymi opiekunami 

osoby niesamodzielnej i nie mogą liczyć na pozostałych członków rodziny. W przeważającej więk-

szości, bo aż w 75% są kobiety. Osoby, którymi opiekują się „główni opiekunowie”, to przede 

wszystkim ich rodzice (średni wiek osoby niesamodzielnej to 70 lat), a znacznie rzadziej partnerzy 

(15%) bądź dzieci (14%).  

Najważniejszym wsparciem dla głównych opiekunów są członkowie rodziny wspólnie z nimi za-

mieszkujący. Można liczyć na ich pomoc zarówno w nagłych i nieplanowanych sytuacjach (74%), 

jak i przy tych wcześniej zaplanowanych (75%). Nieznacznie trudniej jest uzyskać pomoc w opiece 

nad osobą niesamodzielną od krewnych, którzy wspólnie z respondentem nie zamieszkują. Uzy-

skanie od nich pomocy nie jest równie pewne (więcej odpowiedzi „raczej”), lecz może na nią li-

czyć 70% badanych, gdy zdarzenie ma charakter nagły i 68%, gdy jest one zaplanowane. Na po-

moc ze strony przyjaciół może liczyć znaczna część badanych (59% w sytuacjach nagłych i 59% w 

sytuacjach zaplanowanych), choć tu przeważają już odpowiedzi warunkowe „raczej”.  

Podział obowiązków w rodzinie opiekującej się osobą niesamodzielną  

Źródło: Badanie CATI (n=301) 



WYTYCZNE DO REKOMENDACJI 

 Zwiększenie wśród rodziców wiedzy na temat 

instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych form opieki nad 

dziećmi do lat 3 

 Skuteczne informowanie rodziców o formach wsparcia 

dotyczącego opieki nad dziećmi, jakie oferuje szkoła 

 Dostarczanie rodzicom niepełnosprawnych dzieci informacji o 

prawach, jakie im przysługują, oraz o tym, z jakich 

możliwości wsparcia mogą korzystać  

 Podjęcie działań polegające na informowaniu o dostępnych 

formach wsparcia, inicjatywach na rzecz osób 

niesamodzielnych, szczególnie tych rodzin, które nie 

korzystają z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej  

 Zwiększenie wiedzy pracowników pomocy społecznej, jak i 

innych służb, które mają kontakt z rodzinami realizującymi 

funkcję opiekuńczą (instytucje oświatowe, zdrowia, 

wspólnoty religijne, organizacje pozarządowe) oraz 

pracodawców o obszarze działań innych instytucji w zakresie 

wsparcia rodziny 

 Podjęcie działań polegających na promowaniu partnerskiego 

modelu sprawowania opieki nad dziećmi  

 Promowanie działań o charakterze pozainstytucjonalnym 

wobec rodzin pełniących funkcję opiekuńczą 

 Promowanie działań o charakterze instytucjonalnym wobec 

rodzin pełniących funkcję opiekuńczą 

 Dostosowanie działań instytucji do potrzeb rodzin 

sprawujących funkcję opiekuńczą nad dziećmi w wieku 

przedszkolnym 



 Dostosowanie działań instytucji oświatowych do potrzeb 

rodzin sprawujących funkcję opiekuńczą nad dziećmi w wieku 

szkolnym (szczególnie wczesnoszkolnym) 

 Dostosowanie działań instytucji do potrzeb rodzin 

sprawujących funkcję opiekuńczą nad dziećmi 

niepełnosprawnymi 

 Dostosowanie działań instytucji i organizacji do potrzeb 

rodzin zastępczych  

 Dostosowanie działań instytucji i organizacji do potrzeb 

rodzin sprawujących funkcję opiekuńczą nad osobami 

niesamodzielnymi 

 Podejmowanie działań związanych z zapewnieniem 

dobrostanu dzieci w wieku przedszkolnym i członków rodzin 

realizujących funkcję opiekuńczą 

 Podejmowanie działań związanych z zapewnieniem 

dobrostanu dzieci w wieku szkolnym i członków rodzin 

realizujących funkcję opiekuńczą 

 Podejmowanie działań związanych z zapewnieniem 

dobrostanu dzieciom niepełnosprawnym i członkom ich rodzin 

realizujących funkcję opiekuńczą, a także rodzinom tracącym 

zdolność do wypełniania funkcji opiekuńczych 

 Podejmowanie działań związanych z zapewnieniem 

dobrostanu osobom niesamodzielnym i członkom ich rodzin 

realizujących funkcję opiekuńczą 

 Współpraca między podmiotami odpowiedzialnymi za 

tworzenie wsparcia dla rodzin realizujących funkcję 

opiekuńczą 
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