
www.smith.pl

facebook.com/centrumadamasmitha

youtube.com/CentrumAdamaSmitha

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI  
2020

Centrum im. Adama Smitha

1 czerwca 2020

http://www.smith.pl
http://facebook.com/centrumadamasmitha
http://youtube.com/CentrumAdamaSmitha


CZĘŚĆ 1 DANE KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI W POLSCE - 3

CZĘŚĆ 2 BADANIE OPINII SPOŁECZNEJ KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI W POLSCE - 11

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

 2



1
2

9
8

7
6

5

4

3

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI
Koszt wychowania jednego dziecka do 18 roku życia wg danych za III kwartał 2019 r.

Koszt wychowania dwójki dzieci do 18 roku życia wg danych za III kwartał 2019 r.

Wzrost kosztów wychowania 1 dziecka w rodzinie 3-osobowej do 18 roku życia w ciągu

ostatnich 5 lat (2014-2019)

Charakteryzują się najniższym poziomem kosztów związanych z wychowaniem dziecka,

przy jednoczesnej najwyższej dynamice wzrostu tych kosztów w ciągu ostatnich 5 lat


Charakteryzują się najwyższym poziomem kosztów związanych z wychowaniem dziecka, 

przy jednoczesnej najniższej dynamice wzrostu tych kosztów w ciągu ostatnich 5 lat

Najistotniejsze kategorie kosztowe związane z wychowaniem dziecka, 

stanowiące aż 82% wszystkich kosztów

Wzrost kosztów wychowania 1 dziecka w rodzinie 4-osobowej do 18 roku życia w ciągu

ostatnich 5 lat (2014-2019)

Przy najwyższych dochodach rozporządzalnych na 1 osobę w gospodarstwie domowym (+20%

w stosunku do średniej w kraju w 2018 r.) z najmniejszym obciążeniem kosztami związanymi

z wychowaniem 1 dziecka na poziomie 16,5% i 12,2% odpowiednio dla rodziny 3-osobowej i 4-osobowej.

Przy najniższych dochodach rozporządzalnych na 1 osobę w gospodarstwie domowym (-20,4%

w stosunku do średniej w kraju w 2018 r.) z najwyższym obciążeniem kosztami związanymi z wychowaniem

1 dziecka na poziomie 24,1% i 17,7% odpowiednio dla rodziny 3-osobowej i 4-osobowej. 

205,8 tys. zł – 

– 250,4 tys. zł 

411,7 tys. zł 


+18,5% 


+16,5%


Miasta pow. 500 tys.

 mieszkańców 


Miasta 50-100 tys.

mieszkańców 


Województwo

mazowieckie 


Województwo

podkarpackie 


Żywność, mieszkanie, 

transport i łączność, 

edukacja
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TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
ŻYWNOŚĆ
MIESZKANIE
EDUKACJA
KULTURA I REKREACJA
ODZIEŻ I OBUWIE
POZOSTALE WYDATKI
OCHRONA ZDROWIA
HIGIENA OSOBISTA

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECKA DO 18 ROKU ŻYCIA (JEDNO DZIECKO W RODZINIE)

KOSZTY WYCHOWANIA 1 DZIECKA DO 18 ROKU ŻYCIA WG RODZAJÓW 
WYDATKÓW *

Bazując na danych dotyczących minimum socjalnego w ujęciu miesięcznym (wg Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych) koszt wychowania dziecka w Polsce 
przez dwójkę rodziców (w modelu rodziny 2+1) do 18 roku życia wg danych z III kw. 2019 r. wynosił 250,4 tys. zł. Koszt ten wzrósł w porównaniu do 
ubiegłego roku o 5,4%, a w porównaniu do 2014 r. o 18,5%. 

W strukturze rodzajowej kosztów wychowania dziecka najistotniejszą pozycją były koszty transportu i łączności - 28%, przed żywnością - 26%, kosztami 
związanymi z eksploatacją mieszkań - 19% oraz wydatkami na edukację - 9%. Łącznie te 4 pozycje odpowiadają za 82% kosztów wychowania dziecka.

Źródło: Opracowanie Biura Strategii i Analiz Międzynarodowych PKO BP na podstawie informacji o wysokości minimum socjalnego publikowanych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych – dane średnioroczne dla lat 2014-2018 oraz dane za III kw. 2019 r..  
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KOSZT WYCHOWANIA 1 DZIECKA DO 18 R.Ż.

+18,8 %

+ 5,4 %

* wg danych za III kw. 2019 r.
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TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
ŻYWNOŚĆ
MIESZKANIE
EDUKACJA
KULTURA I REKREACJA
ODZIEŻ I OBUWIE
POZOSTALE WYDATKI
OCHRONA ZDROWIA
HIGIENA OSOBISTA

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECKA DO 18 ROKU ŻYCIA (DWÓJKA DZIECI W RODZINIE)

KOSZTY WYCHOWANIA 1 DZIECKA DO 18 ROKU ŻYCIA WG RODZAJÓW 
WYDATKÓW (PRZY DWÓJCE DZIECI) *

Koszt wychowania 1 dziecka do 18 roku życia w rodzinie 4-osobowej (w modelu 2+2) wg danych za 3 kw. 2019 r. wyniósł 205,9 tys. zł. Koszt ten wzrósł w 
porównaniu do ubiegłego roku o 5,4%, a w porównaniu do 2014 r. o 16,5%. Koszt wychowania jednego dziecka do 18 r. ż. (przy dwójce dzieci w rodzinie) 
jest niższy o 17,8% niż koszt wychowania dziecka które jest jedynym dzieckiem w rodzinie.

W przypadku wychowywania 2 dzieci, struktura rodzajowa kosztów dla jednego dziecka różni się od struktury kosztów w przypadku 1 dziecka w rodzinie – 
głównie w pozycji transport i łączność. Wynika to z założeń przyjętych przez IPSS w zakresie kosztów transportu (patrz strona z objaśnieniami). Gdyby z 
analizy wyjąć koszty transportu struktura kosztów byłaby bardzo zbliżona.

Źródło: Opracowanie Biura Strategii i Analiz Międzynarodowych PKO BP na podstawie informacji o wysokości minimum socjalnego publikowanych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych – dane średnioroczne dla lat 2014-2018 oraz dane za III kw. 2019 r.  
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+16,5 %

+ 5,4 %
* wg danych za III kw. 2019 r.
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TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
ŻYWNOŚĆ
MIESZKANIE
EDUKACJA
KULTURA I REKREACJA
ODZIEŻ I OBUWIE
POZOSTALE WYDATKI
OCHRONA ZDROWIA
HIGIENA OSOBISTA

KOSZTY WYCHOWANIA DWÓJKI DZIECI DO 18 ROKU ŻYCIA (DWÓJKA DZIECI W RODZINIE)

KOSZTY WYCHOWANIA 2 DZIECI DO 18 ROKU ŻYCIA WG RODZAJÓW 
WYDATKÓW*

Koszt wychowania 2 dzieci w Polsce przez dwójkę rodziców do 18 roku życia według danych z 3 kw. 2019 r. wyniósł 411,7 tys. zł. Koszt ten wzrósł w 
porównaniu do ubiegłego roku o 5,4%, a w porównaniu do 2014 r. o 16,5%.

Struktura kosztów wychowania 2 dzieci w rodzinie jest zbieżna ze strukturą kosztów wychowania 1 dziecka w rodzinie 4-osobowej. Największy udział w 
kosztach wychowania miały wydatki na żywność - 30%, przed kosztami związanymi z eksploatacją mieszkań - 24%, wydatkami na transport i łączność - 
17% oraz edukacją -10%. Łącznie te 4 pozycje odpowiadały za 81% kosztów wychowania dwójki dzieci.

Źródło: Opracowanie Biura Strategii i Analiz Międzynarodowych PKO BP na podstawie informacji o wysokości minimum socjalnego publikowanych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych – dane średnioroczne dla lat 2014-2018 oraz dane za III kw. 2019 r.  
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KOSZT WYCHOWANIA 2 DZIECI DO 18 R.Ż. 

+16,5 %

+ 5,4 %
* wg danych za III kw. 2019 r.

 6



W 2018 roku najwyższy koszt wychowania dziecka do 18. roku życia został odnotowywany w miastach powyżej 500 tys. 
mieszkańców i wyniósł 243 940,0 zł. Wynika to w głównej mierze z wyższych kosztów życia w dużych aglomeracjach, w 
szczególności opłat eksploatacyjnych takich jak dostarczanie wody, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci itd. oraz kultury i 
edukacji. Najniższy koszt wychowania dziecka został odnotowany w miastach o średniej wielkości od 50 – 100 tys. 
mieszkańców i wyniósł 234 694,0 zł. Związany jest on z niższymi kosztami transportu, edukacji oraz kosztami użytkowania 
mieszkań.

Średnia dla Polski w 2018 r. wyniosła 237 534,9 zł. Warty uwagi jest koszt wychowania 1 dziecka w najmniejszych miastach 
0-25 tys. mieszkańców, który kształtuje się powyżej średniej krajowej z uwagi na wyższe koszty transportu związane z 
koniecznością przemieszczania się do szkoły, placówek kulturalnych czy lekarza. Koszt utrzymania 1 dziecka do 18. roku 
życia zwiększył się w latach 2014 – 2018 w Polsce o 12,9%. Najwyższą dynamikę wzrostu kosztów na poziomie 13,7% 
odnotowano w miejscowościach od 50 – 100 tys. mieszkańców, a najmniejszą w dużych miastach powyżej 500 tys. 
mieszkańców - na poziomie 8,3%.

KOSZTY WYCHOWANIA JEDNEGO DZIECKA DO 18 ROKU ŻYCIA 
W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI MIAST

POLSKA

PONAD 500 TYS.

250-500

100-250

50-100

25-50

0-25 238 829,8
237 481,5
239 534,5
240 328,3

243 940
243 940

195 324,2237 534,9
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W 2018 roku najwyższy koszt wychowania 1 dziecka do 18. roku życia w 
rodzinie z dwójką dzieci podobnie jak w przypadku rodziny z jednym 
dzieckiem został odnotowany w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców 
i wynosił 201 576,1 zł.

Najniższe koszty zarejestrowano w miastach o średniej wielkości 50–100 
tys. mieszkańców, które wyniosły 192 638,4 zł.

Średnia dla Polski w 2018 r. wyniosła 195 324,2 zł.

Koszty wychowania dziecka w najmniejszych miastach 0-25 tys. 
mieszkańców, a także 25-50 tys. mieszkańców były tylko nieznacznie 
niższe od kosztów średnich dla Polski.

Koszt utrzymania 1 dziecka do 18. roku życia w rodzinie z dwójką dzieci 
zwiększył się w Polsce w latach 2014 – 2018 o 10,5%. Najwyższą 
dynamikę wzrostu kosztów związanych z wychowaniem dziecka 
odnotowano w miejscowościach od 50 – 100 tys. mieszkańców (11,2%), 
a najniższą w dużych miastach powyżej 500 tys. mieszkańców (7,3%).

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECKA DO 18 ROKU ŻYCIA (DWÓJKA DZIECI W RODZINIE) 
W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI MIAST

POLSKA

PONAD 500 TYS.

250-500

100-250

50-100

25-50

0-25 194 944,8
195 171

192 638,4
0

198 513,5
201 576,1

195 324,2

198 126

195 324,2
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W 2018 roku średni koszt wychowania dwójki dzieci do 18 
roku życia w Polsce wynosił 390 648,4 zł.

Najwyższe koszty związane z utrzymaniem dwójki dzieci 
odnotowano w największych miastach powyżej 500 tys. 
mieszkańców i wynosiły one 403 152,2 zł, zaś najniższe w 
miastach od

50 – 100 tys. mieszkańców i wynosiły 385 276,9 zł.

Struktura kosztów wg wielkości miast oraz ich dynamika 
wzrostu w latach 2014-2018 jest analogiczna jak w 
przypadku kosztu wychowania jednego dziecka w rodzinie 
4-osobowej.

KOSZTY WYCHOWANIA DWÓJKI DZIECI DO 18 ROKU ŻYCIA 
W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI MIAST

POLSKA

PONAD 500 TYS.

250-500

100-250

50-100

25-50

0-25 389 889,7
390 342,1
385 276,9

396 252
397 027,1
403 152,2

195 324,2 390 648,4
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 Najwyższe dochody rozporządzalne gospodarstw domowych na 1 osobę (zarówno 3-osobowych jak i 4-osobowych) w 2018 r. odnotowano w 
województwach z największymi aglomeracjami miejskimi – mazowieckim, śląskim, dolnośląskim i pomorskim, dla których wskaźnik przeciętnego 
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w stosunku do średniej krajowej wynosił odpowiednio: 120,0; 103,8; 103,7 i 102,6.

Dochód powyżej średniej krajowej odnotowano jeszcze w województwie zachodnio-pomorskim (wskaźnik 101,7).

Znacznie poniżej średniej krajowej ukształtowały się dochody rozporządzalne na 1 osobę w gospodarstwach domowych z województw: podkarpackiego 
(wskaźnik 79,6), lubelskiego (wskaźnik 90,2), warmińsko-mazurskiego (91,8) świętokrzyskiego (91,5) i opolskiego (93,8).


 Średni dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym w rodzinie 3-osobowej w Polsce wyniósł w 2018 r. 1 821,2 zł, a średni udział 
kosztów miesięcznych związanych z wychowaniem dziecka w dochodzie rozporządzalnych rodziny w tym modelu rodziny wyniósł 19,6%.

Województwo mazowieckie znacznie odbiega od średniej krajowej struktury dochodów oraz kosztów związanych z dziećmi – średni dochód rozporządzalny 
jest wyższy aż o 20%, a udział kosztów utrzymania 1 dziecka w dochodzie rozporządzalnym rodziny 3-os jest najniższy w kraju – wynosząc 16,5%.

Na skrajnym biegunie znajduje się województwo podkarpackie – ze średnim dochodem rozporządzalnym na 1 osobę w rodzinie 3-osobowej niższym aż o 
20,4% od średniej w kraju, a koszty utrzymania 1 dziecka stanowią aż 24,1% dochodów rozporządzalnych rodziny.

Dla 4 kolejnych pod względem wysokości dochodu rozporządzalnego rodziny 3-osobowej województw (z najwyższymi dochodami, czyli woj. śląskiego, 
dolnośląskiego, pomorskiego i zachodnio-pomorskiego), udział kosztów związanych z dzieckiem stanowi 19,0%-19,4%. Dla pozostałych województw 
koszty wychowania dzieci obciążają bardziej budżety rodzinne – na poziomie pomiędzy 20,1% a 21,2%.


Bardzo podobnie rozkładają się dochody rozporządzalne rodzin 4-osobowych oraz udział kosztów związanych z wychowaniem 1 dziecka w dochodzie 
rozporządzalnym rodziny w tym modelu. Średni dochód rozporządzalny na 1 członka gospodarstwa domowego w rodzinie 4-osobowej dla Polski wynosił w 
2018 r. 1 572,9 zł, a średni udział kosztów miesięcznych związanych z wychowaniem dziecka w dochodzie rozporządzalnych rodziny wyniósł 14,4%.

Analogicznie najlepsza sytuacja występowała w województwie mazowieckim – z dochodem rozporządzalnym wyższym o 20% od średniej dla Polski oraz z 
udziałem kosztów utrzymania 1 dziecka w dochodzie rodziny 4-osobowej na poziomie najniższym w kraju – wynoszącym 12,2%.

Najgorsza sytuacja występuje również w województwie podkarpackim, gdzie przy dochodzie rozporządzalnym niższym o 20,4% od średniej w kraju, koszt 
wychowania 1 dziecka (przy dwójce dzieci w rodzinie) wynosi aż 17,7% dochodów rozporządzalnych całego gospodarstwa domowego. Dla pozostałych 
województw koszt wychowania 1 z dwójki dzieci w rodzinie wynosi pomiędzy 14,1% a 15,5% dochodów rozporządzalnych w rodzinie.


 Udział kosztów wychowania dwójki dzieci w rodzinie 4 osobowej w dochodzie rozporządzalnym gospodarstwa domowego jest analogiczny jak w przypadku 
kosztów jednego dziecka w rodzinie 4 –osobowej. Koszty oraz udziały procentowe są dwukrotnie wyższe.

DOCHODY ROZPORZĄDZALNE GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ UDZIAŁ KOSZTÓW 
WYCHOWANIA DZIECI W DOCHODACH RODZINY W 2018 R.

Źródło: Opracowanie Biura Strategii i Analiz Międzynarodowych PKO BP na podstawie „Budżety gospodarstw domowych w 2018 r.” opublikowanego przez GUS oraz danych dotyczących wysokości minimum socjalnego 17 za 2018 r. 
opublikowanych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
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CZĘŚĆ 2  BADANIE OPINII SPOŁECZNEJ

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI W POLSCE 
RAPORT Z BADANIA MAJ 2020
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Nota metodologiczna

Badanie przeprowadzone dla Centrum im. Adama Smitha na panelu Ariadna. 


Próba ogólnopolska licząca N=1061 osób w wieku od 18 lat wzwyż. 

Struktura próby dobrana wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i 
wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI. 


Termin realizacji: 16 – 19 maja 2020 roku.
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Czy masz dzieci?

WIEŚ DUŻE I WIELKIE  
MIASTA

30%26%
38%

70%74%
62%

18-24 25-34 35-44 45-54 55+

9%16%23%

53%

82%
91%84%77%

47%

18%

Ile masz dzieci?

31%

69% Tak Nie

jedno

dwoje nie

troje tak

czworo tak

pięcioro lub więcej 2%

3%

15%

43%

37%

ODPOWIEDZI: WSZYSCY BADANI 13



Jak ogólnie oceniasz koszt wychowania jednego dziecka w Polsce do 
ukończenia przez nie 18-tu lat?

bardzo wysoki

raczej wysoki

średni

raczej niski

bardzo niski 1%

3%

21%

46%

29% bardzo wysoki

wysoki

średni

raczej niski

bardzo niski 1%

1%

18%

48%

32% bardzo wysoki

wysoki

średni

raczej niski

bardzo niski 2%

6%

29%

41%

22%

bardzo wysoki

wysoki

średni

raczej niski

bardzo niski 2%

2%

27%

47%

22% bardzo wysoki

wysoki

średni

raczej niski

bardzo niski 1%

2%

14%

51%

32%

WSZYSCY BADANI BADANI Z DZIEĆMI BADANI BEZ DZIECI

WYBORCY PIS WYBORCY PO

-1pp -2pp +3pp

+2pp +1pp

+3pp +6pp -6pp

-1pp +1pp
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Jak szacujesz ile kosztuje w Polsce wychowanie jednego dziecka do 
ukończenia przez nie 18-tu lat?

powyżej 250 tys. zł

od 201 tys. do 250 tys. zł

od 151 tys. do 200 tys. zł

od 101 tys. do 150 tys. zł

od 51 tys. do 100 tys. zł

poniżej 50 tysięcy zł 5%

14%

19%

22%

18%

22%

WSZYSCY BADANI BADANI Z DZIEĆMI BADANI BEZ DZIECI

WYBORCY PIS WYBORCY PO

powyżej 250 tys. zł

od 201 tys. do 250 tys. zł

od 151 tys. do 200 tys. zł

od 101 tys. do 150 tys. zł

od 51 tys. do 100 tys. zł

poniżej 50 tysięcy zł 4%

12%

19%

23%

18%

24% powyżej 250 tys. zł

od 201 tys. do 250 tys. zł

od 151 tys. do 200 tys. zł

od 101 tys. do 150 tys. zł

od 51 tys. do 100 tys. zł

poniżej 50 tysięcy zł 8%

18%

19%

21%

16%

18%

powyżej 250 tys. zł

od 201 tys. do 250 tys. zł

od 151 tys. do 200 tys. zł

od 101 tys. do 150 tys. zł

od 51 tys. do 100 tys. zł

poniżej 50 tysięcy zł 6%

21%

20%

22%

14%

17% powyżej 250 tys. zł

od 201 tys. do 250 tys. zł

od 151 tys. do 200 tys. zł

od 101 tys. do 150 tys. zł

od 51 tys. do 100 tys. zł

poniżej 50 tysięcy zł 3%

10%

18%

22%

20%

27%
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Czy w czasie pandemii koszty wychowania i utrzymania dziecka uległy zmianie?

zdecydowanie  
wzrosły

raczej wzrosły

nie zmieniły się

raczej zmalały

zdecydowanie  
zmalały 1%

12%

44%

28%

15%

WSZYSCY BADANI BADANI Z DZIEĆMI BADANI BEZ DZIECI

WYBORCY PIS WYBORCY PO

zdecydowanie  
wzrosły

raczej wzrosły

nie zmieniły się

raczej zmalały

zdecydowanie  
zmalały 2%

10%

45%

28%

15% zdecydowanie  
wzrosły

raczej wzrosły

nie zmieniły się

raczej zmalały

zdecydowanie  
zmalały 2%

15%

40%

29%

14%

zdecydowanie  
wzrosły

raczej wzrosły

nie zmieniły się

raczej zmalały

zdecydowanie  
zmalały 1%

9%

51%

26%

13% zdecydowanie  
wzrosły

raczej wzrosły

nie zmieniły się

raczej zmalały

zdecydowanie  
zmalały 1%

15%

39%

30%

15%
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Czy masz oszczędności?

WIEŚ DUŻE I WIELKIE  
MIASTA

51%52%57% 49%48%43%

18-24 25-34 35-44 45-54 55+

57%58%56%
47%47% 43%42%44%

53%53%

ODPOWIEDZI: WSZYSCY BADANI

tak

nie

trudno powiedzieć,  
trochę nie, a trochę tak 23%

31%

46%

WSZYSCY BADANI

KOBIETY MĘŻCZYŹNI

51%55% 49%45%
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Jak oceniasz - czy Twoi rodzice na wychowanie i utrzymanie  dzieci wydawali  
proporcjonalnie większą część swoich dochodów niż trzeba wydać obecnie?

zdecydowanie nie

raczej nie

trudno powiedzieć

raczej tak

zdecydowanie tak 5%

13%

33%

35%

14%

WSZYSCY BADANI BADANI Z DZIEĆMI BADANI BEZ DZIECI

zdecydowanie nie

raczej nie

trudno powiedzieć

raczej tak

zdecydowanie tak 5%

11%

31%

35%

18% zdecydowanie nie

raczej nie

trudno powiedzieć

raczej tak

zdecydowanie tak 6%

18%

37%

32%

7%

zdecydowanie nie

raczej nie

trudno powiedzieć

raczej tak

zdecydowanie tak 6%

12%

37%

34%

11% zdecydowanie nie

raczej nie

trudno powiedzieć

raczej tak

zdecydowanie tak 6%

11%

28%

39%

16%

WYBORCY PIS WYBORCY PO 18



Czy wspomagasz swoich rodziców?

zdecydowanie tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie nie

NIE ŻYJĄ 26%

7%

14%

17%

23%

13%

WSZYSCY BADANI BADANI Z DZIEĆMI BADANI BEZ DZIECI

zdecydowanie tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie nie

NIE ŻYJĄ 33%

7%

14%

15%

19%

12% zdecydowanie tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie nie

NIE ŻYJĄ 9%

5%

14%

23%

32%

17%

WYBORCY PIS WYBORCY PO

zdecydowanie tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie nie

NIE ŻYJĄ 22%

8%

13%

20%

26%

11% zdecydowanie tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie nie

NIE ŻYJĄ 37%

3%

15%

10%

20%

15%
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Wyobraź sobie, że zanim pojawiły się Twoje dzieci miałbyś obecną wiedzę na temat 
kosztów wychowywania dzieci.  
Czy mając obecną wiedzę na temat kosztów wychowania dzieci zdecydowałbyś się 
wówczas na posiadanie dzieci?

ODPOWIEDZI: BADANI Z DZIEĆMI

WYBORCY  
PIS

WYBORCY 
 PO

zdecydowanie tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie nie 2%

8%

9%

33%

48%

81%

10% 10%8%

81%83%

+3pp

-5pp

+2pp

-8pp-1pp

-1pp +5pp
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Czy planujesz posiadanie dzieci?

ODPOWIEDZI: BADANI BEZ DZIECI

WYBORCY  
PIS

WYBORCY 
 PO

zdecydowanie tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie nie 21%

14%

16%

23%

26%

49%

35%

47%
32%

40%
52%

+1pp

-4pp

+3pp +6pp
-1pp

+3pp
-6pp
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DZIĘKUJEMY

ZESPOŁOWI BIURA STRATEGII I ANALIZ MIĘDZYNARODOWYCH PKO BP


ZA POMOC W UZYSKANIU DANYCH ŹRÓDŁOWYCH 

ORAZ 


PANELOWI BADAWCZEMU ARIADNA ZA PRZEPROWADZENIE

BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ

 

 22

http://tiny.pl/79q15


KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020 
DO POBRANIA:

tiny.pl/79q15

andrzej.sadowski@smith.pl
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