
Kampania informacyjna: 
"Małżeństwo jako najlepsza forma 
profilaktyki przed przestępczością"



FMT – geneza 
i cele

• Powstała w 2010 roku

• Zrealizowała 9 ogólnopolskich kampanii społecznych

• Aktywnie uczestniczy w dyskursie publicznym odnośnie 
rodziny i promocji art. 18 polskiej konstytucji



Kontekst

• Trwała i stabilna rodzina przyczynia się do większej 
stabilności społecznej, lepszego przekazywaniu wartości i 
norm w rodzinie, a co za tym idzie mniejszej podatności 
na zachowania ryzykowne i przestępcze. 

• Badania dowodzą, że rodzina oparta o małżeństwo 
kobiety i mężczyzny jest najlepszym środowiskiem dla 
rozwoju dzieci. Posiada także nieoceniony kapitał 
kulturowy. 

• Brak któregokolwiek z rodziców jest najczęstszym 
czynnikiem zwiększającym ryzyko związane z 
przestępczością, zachowaniami niebezpiecznymi, 
problemami natury psychologicznej lub zdrowotnej u 
dzieci. 

• Od dwóch dekad Polska zmaga się z erozją rodziny 
objawiającą się ujemnym bilansem małżeństw oraz 
wysoką liczbą rozwodów. 

• Stabilizacja rodzinna przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa i jest elementem profilaktyki 
przestępczości. 



Cele akcji

• Celem akcji informacyjnej jest promocja 
małżeństwa jako najbardziej pozytywnej i 
wartościowej formy rodziny wpływającej na 
ograniczanie negatywnych zjawisk. 

• Akcja będzie miała charakter ogólnopolski i 
zostanie przeprowadzona za pośrednictwem 
mediów tradycyjnych i elektronicznych, a 
zwłaszcza telewizji, radia, kin oraz internetu
(facebook, twitter i youtube). Elementem 
kampanii są: badania społeczne, przygotowanie 
strategii komunikacji, konferencja naukowa 
oraz publikacja, która powstanie na jej bazie i 
będzie rozsyłana do instytucji publicznych. 



Przebieg akcji informacyjnej

Desk Research

Badania 
qual&quant

Strategia

Przygotowanie 
materiałów 
informacyjnych

Kampania w 
mediach

Konferencja 
popularno-
naukowa

Publikacja



Media
• 1. Dotarcie do grupy 20-40 lat: Emisja przygotowanego filmu: GRP: 160 

Zasięg 1+: 50% - 3 000 000 osób Zasięg 3+: 15% - 900 000 osób 

• Kino: spot 30'' - widownia 200 000 osób 

• Liczba pełnych obejrzeń na YouTube: 1 000 000, a liczba pełnych obejrzeń
na Facebooku: 330 000 

• Emisje lokalne w mediach społecznościowych: YouTube: 700 000 pełnych 
obejrzeń, Facebook 100 000 pełnych obejrzeń

• Prasa: łącznie 9 emisji w 9 miastach: Warszawa, Łódź, Kraków, Katowice, 
Wrocław, Poznań, Gdańsk, Lublin, Szczecin, Toruń 

• Media: Grupa Polsat, Grupa TVN, TVP, Radio Plus, Fakt, SE, Multikino





Postrzegana wartość i korzyści
z zawierania małżeństw 

Prezentacja wyników badań jakościowego 
i ilościowego zrealizowanych na zamówienie
Fundacji Mamy i Taty



Metodyka badań

CZĘŚĆ JAKOŚCIOWA

• 12 wywiadów: 8 wywiadów 
pogłębionych indywidualnych 
(IDI), 4 diady małżeńskie

• Małżeństwa obecnie nie będące 
w kryzysie, ogólnie zadowolone z 
małżeństwa, posiadające dzieci

• 8 wywiadów: długi staż (8-37 lat), 
4 krótki staż (2-5 lat)

CZĘŚĆ ILOŚCIOWA

• Próba ogólnopolska N = 1071

• Reprezentatywna ze względu 
na płeć, wiek i wielkość 
miejscowości zamieszkania

• Panel online



Małżeństwo kiedyś i dziś



Małżeństwo kiedyś i dziś



• Konieczny warunek 
funkcjonowania 
społecznego

• Stygmatyzacja: stara 
panna/ bękart/ rozwódka

• Nierozerwalne

• Często z rozsądku

• Ikona: dobra decyzja

Małżeństwo kiedyś i dziś

• Nie jest już 
koniecznością, jest 
wyborem

• Nie ma stygmatyzacji 
przy braku małżeństwa

• W pewnych warunkach 
możliwe do rozerwania

• Z miłości

• Ikona: miłość

KIEDYŚ DZIŚ



Nadrzędne znaczenie miłości

KIEDYŚ DZIŚ

• Małżeństwo: przyjęcie roli 
społecznej

• Małżeństwo: wyraz 
miłości

• Ślub: granica, początek 
nowego życia

• Ślub: symbol, celebracja 
miłości

• Motywator i gwarant: 
porządek społeczny

• Motywator i gwarant: 
miłość



Konsekwencje

Możliwość realizowania się 
jednostki

Osłabienie relacji



Małżeństwo jako praca do 
wykonania



GŁĘBOKI POZIOM –
ROZUMIENIE

Przyjęcie perspektywy 
drugiej osoby

Myślenie w kategoriach 
„MY”, wspólnota

Miłość dojrzała to miłość doskonaląca się!

PŁYTKI POZIOM –
ZADANIA EMOCJONALNE:

Znalezienie czasu dla 
drugiej osoby

Zainteresowanie 
drugą osobą

Drobne gesty: 
prezenty, pamiętanie 
o ważnych datach

FUNKCJONALNE:

Rozmawianie

Zaufanie

Cierpliwość

Wybaczanie

Danie czasu dla siebie, 
wolności



Kryzys małżeństwa?

„Na przykład są tacy ludzie, którzy wchodzą w kilka związków w ciągu życia, kiedy jest 

trudno, to odchodzą, rozstają się. Nigdy nie dotkną tego, co mogą dostać po tym, jak 

małżeństwo przejdzie przez kryzys. To już nie jest im dane, bo się wycofują po 

pierwszym kryzysie albo po drugim czy po trzecim. Albo są tacy ludzie, którzy 

uważają, że związek to powinna być tylko ta pierwsza faza, czyli faza zakochania. Jak 

już to zakochanie mija po dwóch czy czterech latach, to znaczy, że powinniśmy się 

rozstać, bo to już nie jest to. Nie osiągają tego, co jest tak naprawdę wartościowe i 

najważniejsze.” IDI, kobieta, 44 lata, w małżeństwie od 14 lat, ślub cywilny



Czy małżeństwo jest 
wartością?



Czy małżeństwo jest wartością?

58%

34%

8%

Małżeństwo to
wartość, która

powinna być ceniona i
chroniona

Tak Nie wiem Nie

57%

30%

12%

Małżeństwo to jedno
z najważniejszych

zadań, jakie
podejmuje człowiek

Tak Nie wiem Nie

21%

34%

45%

Małżeństwo to tylko
papier, nic nie daje

związkowi

Tak Nie wiem Nie

18%

39%

43%

Małżeństwo to
niepotrzebny relikt

przeszłości

Tak Nie wiem Nie

Ogół respondentów, N = 1071



Czy małżeństwo jest wartością?



MIŁOŚĆ

„[Małżeństwo] scala i większa jest uważam miłość i inne są doznania
takiego życia. (…) Wtedy życie ma prawdziwy sens, pokazuje nam dobre
wartości.” Diada, 49 i 51 lat, w małżeństwie od 25 lat, ślub kościelny

DOJRZAŁOŚĆ

STABILNOŚĆ

Co o wartości małżeństwa mówią małżeństwa?

„Mój mąż (…) ostatnio mi powiedział, że jak mi mówił na początku, że
mnie kocha, to nie kochał mnie jeszcze tak mocno jak teraz mnie kocha.
Ta miłość się umacnia.” IDI, kobieta, 29 lat, w małżeństwie od 5 lat, ślub
kościelny

„Ślub wiąże ludzi na dobre i na złe. (…) Gdy nie ma zobowiązań, papa, do
widzenia, jak się nie podoba. A tu tej drogi wolnej takiej do końca nie ma.”
Diada, 62 i 63 lata, w małżeństwie od 37 lat, ślub kościelny

„Ludzie zawsze się w związku jakoś rozwijają i ta dojrzałość przychodzi z 
czasem. (…) To jest tak, że partnerzy czerpią od siebie – to po pierwsze, a 
po drugie historia życiowa i wszystkie kryzysy rozwijają każdego.” IDI, 
kobieta, 44 lata, w małżeństwie od 14 lat, ślub cywilny

ROZWÓJ



Co dało ci małżeństwo?

67%

77%

82%

84%

Osoby aktualnie będące w małżeństwie, N = 564

DOJRZAŁOŚĆ: 
dojrzałość, wejście na 
nowy etap życia, wzięcie 
spraw w swoje ręce

STABILNOŚĆ: poczucie 
bezpieczeństwa, 
wsparcie, stabilne życie 
seksualne

MIŁOŚĆ: prawdziwą 
miłość, lepsze zrozumienie 
drugiej osoby

ROZWÓJ: dumę z 
osiągnięć; poczucie, że 
rozwinąłem się jako 
człowiek



A co daje małżeństwo zdaniem ogółu Polaków?

STABILNOŚĆ

MIŁOŚĆ

DOJRZAŁOŚĆ

Poczucie 
bezpieczeństwa

Danie poczucia 
bezpieczeństwa dzieciom

Pełniejszy, głębszy 
związek z drugą osobą

Danie dowodu uczuć

Pokazanie, że związek 
jest dla nas wartością

Przekazywanie wartości 
kolejnym pokoleniom

Ogół respondentów, N = 1071

50%

42%

31%

29%

38%

30%

KORZYŚCI 
PRAKTYCZNE

Łatwość załatwienia 
formalności

Formalizacja

38%

31%



Stan cywilny a ogólne zadowolenie z życia

Stanu wolnego

Mieszkający z 
partnerem

Małżeństwa

Rozwiedzeni / w 
separacji

Wdowiec/Wdowa

3,84

4,26

4,62

3,71

4,07

Pomiar: skala Life Satisfaction Dienera



Jaką rolę odgrywa 
małżeństwo?



Funkcje małżeństwa

RELACYJNA

PRZEKAZANIE NORM 
I WARTOŚCI

POCZUCIE 
BEZPIECZEŃSTWA 

DZIECI

PRAGMATYCZNA OBYCZAJOWA

WSPARCIE SPOŁECZNE

CELE ŻYCIOWE, 
WARTOŚCI

ROZWÓJ

INDYWIDUALNE SPOŁECZNE



Na ile poniższe określenia pasują do rodzin gdzie 
między rodzicami jest określona forma związku?

35%

24%

19%

15%

12%

12%

11%

46%

33%

32%

36%

30%

35%

26%

59%

40%

51%

41%

36%

40%

44%

Problemy z dziećmi

Bójki dzieci

Alkohol

Łamanie prawa przez
dzieci i młodzież

Używki u dzieci

Patologie

Przemoc

Małżeństwo, n=371 Konkubinat, n=358 Rozwód, n=342



59%

53%

42%

Korzyści dla dzieci (i społeczeństwa)

PRZEKAZANIE NORM I WARTOŚCIPOCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

Tylko pełna rodzina daje 
dzieciom poczucie 
bezpieczeństwa, które jest im 
potrzebne do prawidłowego 
rozwoju

Dzieci wychowywane w pełnych 
rodzinach są bardziej 
zadowolone z życia

Trwałe i stabilne małżeństwo 
rodziców stanowi podstawę do 
przekazywania ważnych 
społecznych norm i wartości (w 
tym przestrzegania prawa)

Prawidłowo funkcjonujące 
małżeństwo, w którym dziecko 
ma dobre kontakty zarówno z 
matką, jak i ojcem stanowi 
ochronę przed przestępczością

59%



Planowane małżeństwa



Bariery zawierania małżeństw

22%

30%20%

27%
Zdecydowanie
tak
Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie
nie

n=507

Stanu 
wolnego; 

24%

Mieszkający 
z partnerem; 

13%

Małżeństwa; 
50%

Rozwiedzeni; 
10%

Wdowcy/wd
owy; 4%

N = 1071

Czy planujesz wziąć ślub?

Dlaczego nie?

60% 60%
BARIERY INDYWIDUALNE:
np. brak odpowiedniego partnera,
złe doświadczenia, 
złe warunki materialne 

BARIERY WIZERUNKOWE:
postrzegany brak korzyści,
niechęć do wiązania się, 
stereotyp małżeństwa (stagnacja)



Podsumowanie



• Małżeństwo nadal jest postrzegane 
częściej jako wartość niż przeżytek

• Ogół społeczeństwa, a zwłaszcza 
małżeństwa dostrzegają szereg 
korzyści o charakterze 
indywidualnym i społecznym

Podsumowanie

• Osłabienie relacji: przerywanie 
małżeństw, brak pracy nad 
związkiem, brak świadomości, że 
trzeba nad nim pracować

• Duża część społeczeństwa ma 
niezdecydowane postawy

• Odsetek małżeństw spada, a bariery 
wizerunkowe są jedną z głównych 
przyczyn


