


• Raport STATO’22 bazuje na wynikach badań internetowych 
uzyskanych 2-16.11.2022 przez IMAS International na 
ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1003 dorosłych 
mężczyzn, z której wyłoniono podpróbę N=360 ojców.

• W prezentacji wykorzystano również wyniki badań ojców 
zrealizowanych w oparciu o analogiczną metodologię w 
latach ubiegłych – edycje STATO’20 i STATO’21.

Metodologia badania



Uczestnicy badań STATO 2020-2022

Badania z serii STATO zostały zrealizowane trzykrotnie: w latach 2020, 2021 i 2022.

Uczestnicy

STATO’20 – 393 ojców

STATO’21 – 384 ojców

STATO’22 – 360 ojców

Wszyscy posiadają dzieci w wieku do lat 18.

Źródło: STATO’20 N=393, STATO'21 N=384, STATO'22 N=360



Zamieszkiwanie z dziećmi i matką

Prawie wszyscy badani ojcowie mieszkali ze swoimi dziećmi, nieco rzadziej z matkami swoich
dzieci.

Poziom zamieszkiwania z dziećmi jest podobny na przestrzeni ostatnich 3 lat.

Źródło: STATO’20 N=393, STATO'21 N=384, STATO'22 N=360

Mieszkają z dziećmi

94% 96% 94%
90% 92% 91%

Mieszkają z matką dziecka / dzieci



Wzorzec dobrego ojca
Prawie 90% badanych ojców zadeklarowało, że ma jakieś wyobrażenie wzoru dobrego ojca.

Do jego najważniejszych składników należą cechy związane z uczuciami: czułość, troskliwość,
opiekuńczość, dobroć.

W obecnym roku znaczenie tego zespołu cech 
nieco się zmniejszyło w stosunku do ubiegłego. 
Wzrosło natomiast znaczenie cech związanych 
z czasem: ma czas, cierpliwość, zabawa z dziećmi, 
bycie pomocnym.

Głównym źródłem inspiracji dla wzoru dobrego ojca 
jest własny ojciec.

Źródło: STATO'21 N=384, STATO'22 N=360

88% 86%

12% 14%

Posiadanie wzoru dobrego ojca



Najważniejsza czułość, mniej ważne zarobki

Źródło: STATO’22, 2-16.11.2022, 
IMAS International, Tato.Net, N=360

Ojcowie doceniający cechy związane z uczuciami (ogółem 63,6%) częściej deklarowali dobrą ocenę swoich 
relacji z żoną / matką dzieci.

W 2022, wśród cech dobrego ojca, badani najrzadziej wskazywali na cechy związane 
z pozycją społeczną, zarobkami i wykształceniem (8,9%).

Cechy dobrego ojca 
w wyobrażeniu 
respondentów

8,9%

63,6%



Jak zostałem ojcem?

Badani ojcowie najczęściej zostawali ojcami świadomie, po zawarciu formalnego związku i w momencie, 
który z perspektywy czasu uznają za odpowiedni.

Źródło: STATO'21 N=384, STATO'22 N=360

W edycji STATO’22 było nieco 
mniej niż w STATO’21 ojców 
deklarujących zostanie ojcem po 
zawarciu związku małżeńskiego, 
a nieco więcej przyznających, że 
ojcem zostali wcześniej niż 
sformalizowali związek.

W 2022 r. ojcowie częściej (82%) 
niż w poprzednim (75%) 
wskazywali jakieś czynniki 
utrudniające zostanie ojcem, 
najczęściej: zdrowie, praca i 
finanse.

Okoliczności zostania ojcem



Co wpływa na decyzję o powiększeniu rodziny?
Nie zmieniła się hierarchia czynników uznawanych przez ojców za ważne 
w przygotowaniu do ojcostwa lub podjęcia decyzji o powiększeniu rodziny.

Zdaniem badanych ojców najważniejsze są dobre relacje z żoną / matką dziecka, a następnie 
zgodna wspólna decyzja o poczęciu dziecka.

Ojcowie uczestniczący w tym roku w badaniach przypisują czynnikom przygotowania do ojcostwa 
nieco większe znaczenie niż w ubiegłym.

Źródło: STATO'21 N=384, STATO'22 N=360

Czynniki uważane za najważniejsze w przygotowaniu 
do ojcostwa lub decyzji o powiększeniu rodziny (w skali 1-5)



Chęć posiadania większej liczby dzieci
Ponad połowa badanych ojców chciałaby mieć jeszcze więcej dzieci.

W stosunku do edycji STATO’21 zmniejszył się odsetek ojców wierzących, że uda im
się to pragnienie zrealizować.

Wśród czynników sprzyjających chęci posiadania większej liczby dzieci niezmiennie
na pierwszym miejscu utrzymuje się miłość do żony i miłość do dzieci.

Wśród przeszkód utrudniających powiększenie rodziny wzrosło w obecnym roku
znaczenie pracy i finansów.

Źródło: STATO'21 N=384, STATO'22 N=360

Chęć posiadania większej niż dotąd liczby dzieci



Kiedy rodzi się trzecie dziecko –
pozytywna zmiana

W 2022 roku 35% ojców trojga i więcej dzieci wskazało, że narodziny
trzeciego dziecka oznaczają dobre zmiany w rodzinie: stworzenie nowej
wspólnoty, większe zżycie, wzmocnienie więzi rodzinnych, naukę
odpowiedzialności i pomocy przez starsze dzieci.

Kolejne 25% ojców wskazało na większą ilość pozytywnych emocji
związanych z przyjściem na świat trzeciego dziecka (radość, euforia).

Co dobrego dzieje się w rodzinie,
kiedy rodzi się 3 lub kolejne dziecko? Opisz krótko

Źródło: STATO’22, 2-16.11.2022, 
IMAS International, Tato.Net, N=360



Kiedy rodzi się trzecie dziecko –
wyzwania

Ojcowie 1-2 dzieci spodziewają się, że kolejne dziecko to głównie wyzwanie
finansowe, podczas gdy ojcowie trojga i więcej dzieci wskazują na wyzwania
związane z czasem, logistyką i organizacją życia domowego.

Źródło: STATO’22, 2-16.11.2022, 
IMAS International, Tato.Net, N=360

Jakie wyzwania pojawiają się w rodzinie,
kiedy rodzi się 3 lub kolejne dziecko? Opisz krótko



Spędzanie czasu ojców z dziećmi

Uczestnicy badań STATO’20, STATO’21 i STATO’22 najczęściej deklarują spędzanie z dziećmi od 1 do 2 godzin
w czasie zwykłego dnia roboczego i ponad 2 godzin w czasie dni wolnych od pracy i weekendów.

Ilość czasu spędzanego z dzieckiem / dziećmi przez badanych ojców zmniejszyła się w 2022 roku, zwłaszcza
w porównaniu do 2020 roku.

Źródło: STATO'21 N=384, STATO'22 N=360

Wspólne spędzanie czasu przez ojców z
dziećmi najczęściej polega na
wychodzeniu na spacer, świeże
powietrze oraz na wspólnej zabawie,
graniu w gry planszowe, układaniu puzzli
i klocków.

W porównaniu do ubiegłego roku spadły
odsetki ojców wspólnie bawiących się z
dziećmi, grających w gry, oglądających
filmy i wspólnie odrabiających lekcje.

Źródło: STATO'21 N=384, STATO'22 N=360

Czynności podejmowane z dziećmi podczas spędzania z nimi czasu



Więcej ojców na spotkaniach o tematyce 
rodzicielskiej

Badani ojcowie coraz częściej uczestniczą
w spotkaniach o tematyce rodzicielskiej,
nie jest to jednak czynność podejmowana
przez ojców powszechnie.

Na załatwianie spraw związanych z
dzieckiem lub organizację życia dziecka /
dzieci poświęcają przeciętnie 11,75 godzin
tygodniowo; w ubiegłym roku było to
10,67 godziny.

Źródło: STATO’20 N=393, STATO'21 N=384, STATO'22 N=360

Udział ojców w spotkaniach o tematyce rodzicielskiej



Relacje między ojcami i dziećmi są stabilne

Ojcowie uczestniczący w badaniach dwóch ostatnich edycji najczęściej deklarują, że jakość ich 
relacji z dziećmi pozostała na takim samym poziomie w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W stosunku do ubiegłego roku spadła nieco liczba ojców deklarujących brak zmian w relacjach z 
dziećmi, a wzrosła zarówno dostrzegających poprawę, jak i osłabienie tych relacji.

Źródło: STATO'21 N=384, STATO'22 N=360

Relacje z dzieckiem / dziećmi w ostatnim roku...



Ojcowie są zadowoleni z relacji z dziećmi

Wśród badanych ojców przeważają ojcowie zadowoleni ze swoich relacji z dziećmi w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W obecnym roku opinie ojców oceniających zadowolenie z relacji z dziećmi są bardziej zdecydowane niż w 
poprzednim – w szczególności wzrósł odsetek ojców bardzo zadowolonych z relacji z dziećmi.

Głównymi powodami zadowolenia jest jakość tych relacji i wspólne spędzanie czasu, 
a powodem niezadowolenia jest zbyt mało czasu spędzanego z dzieckiem/dziećmi.

Źródło: STATO'21 N=384, STATO'22 N=360

Zadowolenie ze sposobu
pełnienia roli ojca



Poprawa kondycji psychofizycznej ojców

Ojcowie uczestniczący w badaniach dość dobrze oceniają swoją 
kondycję psychofizyczną.

W obecnym roku wzrosła liczba ojców oceniających swoje 
samopoczucie jako dobre, ale także tych, którzy oceniają je jako 
słabe; spadła natomiast liczba oceniających je jako dostateczne.

Źródło: STATO’20 N=393, STATO'21 N=384, STATO'22 N=360

Samoocena aktualnej kondycji psychofizycznej



Blisko 70% rodzin miało kontakt z uchodźcami

14,7% wskazuje, że było to doświadczenie pozytywne. Nieznacznie mniejszy 
odsetek (13,6%) – negatywne. 41,1% nie wartościuje tego doświadczenia.

25% badanych ojców deklaruje osobiste zaangażowanie w pomoc uchodźcom
poprzez wolontariat lub inne formy kontaktu osobistego. Ponad 
połowa badanych deklaruje zaangażowanie pośrednie poprzez zbiórki 
pieniędzy i / lub darów rzeczowych.

Źródło: STATO’22, 2-16.11.2022, 
IMAS International, Tato.Net, N=360

Czy napływ uchodźców z Ukrainy był pozytywnym, 
czy negatywnym doświadczeniem dla Twojej rodziny?
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