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PRZEDMOWA 
 

Mamy przyjemność przekazać Państwu publikację “Warunki życia rodzin w Polsce”, która jest 

oparta na wtórnym wykorzystaniu wyników badań ankietowych przeprowadzonych w gospodarstwach 

domowych.  

Dane z badania „Budżety gospodarstw domowych” zostały wykorzystane do przedstawienia 

struktury populacji oraz dochodów i wydatków. Z „Europejskiego badania dochodów i warunków życia” 

(EU-SILC) wykorzystano dane dotyczące warunków mieszkaniowych, zagrożenia ubóstwem i 

deprywacją materialną. „Badanie spójności społecznej” było źródłem informacji o dzieciach a zwłaszcza 

zaspokajaniu ich potrzeb oraz o pomocy dla rodziny. Z „Badania budżetu czasu” zostały pozyskane 

dane dotyczące dobowego budżetu czasu, zwłaszcza te odnoszące się do czasu poświęcanego 

na pracę i obowiązki rodzinne (w tym opiekę nad dziećmi). Dane z Narodowego Spisu Powszechnego 

Ludności i Mieszkań (NSP2011) zostały wykorzystane jedynie w ograniczonym zakresie 

do przedstawienia struktury rodzin, ze względu m.in. na odmienną metodologię w stosunku 

do wykorzystywanej w badaniach ankietowych oraz przygotowywaną odrębną publikację dot. rodzin 

na podstawie wyników NSP2011. 

Ze względu na metodologię badań ankietowych w publikacji zawarto opis gospodarstw 

rodzinnych wyodrębnionych z gospodarstw domowych. Ich struktura w największym możliwym zakresie 

odzwierciedla strukturę rodzin.  

 Małżeństwo i rodzina są podstawą życia społecznego i dlatego tak ważna jest troska o ich 

dobrą kondycję w różnych istotnych wymiarach. Artykuł 18 Konstytucji RP stanowi, że „małżeństwo jako 

związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką 

Rzeczypospolitej Polskiej”. Rolą GUS jest dostarczenie możliwie pełnej informacji na ten temat. Mam 

nadzieję, że niniejsza publikacja wypełni znaczną część luk informacyjnych występujących do tej pory 

w odniesieniu do warunków życia rodzin w Polsce. 
 
 
 
 
        dr  Piotr Łysoń  
       Dyrektor Departamentu Badań  
       Społecznych i Warunków Życia  
 
 
 
 
Warszawa, grudzień  2013 r. 



 

 

 
 

PREFACE 
 

We are pleased to present you with the publication “Living Conditions of Families in Poland”. 

This publication is based on secondary analysis of the CSO surveys results. All the surveys were 

conducted in households.  

Data from the Household Budget Survey was used to present the structure of the population 

as well as income and expenditure. From the European Union Statistics on Income and Living 

Conditions (EU-SILC) data on accommodation, risk of poverty and material deprivation was used. The 

Social Cohesion Survey was the source of data on children, especially on fulfilling children needs 

as well as on assistance for family households. From the Time Use Survey, information on daily time 

budget was obtained, especially with regard to time spent on paid work and housework (including 

childcare). Data from the National Population and Housing Census 2011 was used in order to present 

family structure. It was used to a limited extent due to e.g. significantly different methodology when 

compared to surveys methodology, moreover a separate publication on families based on the census 

results is being prepared.  

Due to the surveys methodology this publication includes a description of family households 

derived from households, in order to reflect family structure to the greatest possible extent. 

Marriage and family are the foundation of social life and therefore it is crucial to care about their 

wellbeing in various relevant dimensions. Article 18 of the Polish Constitution states that “marriage, 

being a union of a man and a woman, as well as the family, motherhood and parenthood, shall 

be placed under the protection and care of the Republic of Poland”. The role of the CSO is to provide 

the fullest possible information on this subject. We do hope that this publication will fill a significant 

number of research gaps regarding the living conditions of families in Poland.  
 
 
 
 
         Piotr �yso�, Ph.D. 
        Director of the Social Surveys  
               and Living Conditions Department  
 
 
 
 
Warsaw, December 2013 
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1.  UWAGI METODYCZNE 
 

Badanie „Charakterystyka warunków 
ycia rodzin” jest badaniem wtórnym, które polega 
na wykorzystaniu wielu informacji pochodz�cych z ró
nych bada�. Jest to metoda ekonomiczna i cz�sto 
jedyna dost�pna. Ma ona jednak pewne wady. Podstawow� s� rozbie
no�ci metodologiczne (np. w 
stosowanych definicjach), które oznaczaj� konieczno�	 dokonywania wyboru spo�ród ró
nych danych oraz 
opisu wyst�puj�cych ró
nic. 
 

1.1.  �RÓD�A DANYCH 

Po analizie mo
liwo�ci pozyskania porównywalnych danych opisuj�cych warunki 
ycia rodzin 
zdecydowano, i
 wykorzystane zostan� dane pochodz�ce z nast�puj�cych bada� ankietowych prowadzonych 
na gospodarstwach domowych i ich cz�onkach: 
- Badanie bud�etów gospodarstw domowych (BGD);  
- Europejskie badanie warunków �ycia (EU-SILC);  
- Badanie spójno�ci spo�ecznej (BSS); 
- Badanie bud�etu czasu ludno�ci, 
oraz w ograniczonym zakresie z Narodowego Spisu Powszechnego 2011 (NSP 2011), ze wzgl�du ró
nice 
metodologiczne i trwaj�ce prace nad opracowaniem jego wyników. 

Badania ankietowe, z których dane zosta�y wykorzystane do analizy sytuacji rodzin w Polsce, 
s� badaniami dobrowolnymi, przeprowadzanymi metod� wywiadu bezpo�redniego w gospodarstwach 
domowych. Badania te prowadzone s� metod� reprezentacyjn�, która daje mo
liwo�	 uogólniania, 
uzyskanych wyników na wszystkie gospodarstwa domowe w kraju. Nie podlega�y tym badaniom gospodarstwa 
domowe zamieszkuj�ce obiekty zbiorowego zakwaterowania. 
 

W badaniu bud
etów gospodarstw domowych w roku 2011 przy u
yciu metody PAPI1 wzi��o udzia� 
37 375 gospodarstw domowych z tego 30 746 gospodarstw sk�ada�o si� z co najmniej dwóch osób. 
Badanie bud
etów gospodarstw domowych jest badaniem ca�orocznym, stosowana jest w nim miesi�czna 
rotacja gospodarstw domowych, co oznacza, 
e w ci�gu roku w ka
dym miesi�cu podejmuj� badanie inne 
gospodarstwa domowe. Gospodarstwa, które zosta�y wylosowane do badania, a nie wzi��y w nim udzia�u, 
zosta�y zast�pione przez gospodarstwa z próby rezerwowej. 
 

                                                 
1  PAPI – (od ang. Paper and Pencil Interviewing); Technika ta polega na przeprowadzeniu przez ankietera wywiadu z respondentem 
przy wykorzystaniu papierowego kwestionariusza. 
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W badaniu EU-SILC przy u
yciu metody PAPI zbierane s� informacje dotycz�ce gospodarstw 

domowych oraz ich cz�onków. Informacje pozyskiwane w tym badaniu dotycz� przede wszystkim osób w wieku 

16 lat i wi�cej oraz gospodarstw, w których one 
yj�. 

W przypadku wywiadu indywidualnego dopuszcza si� wywiad zast�pczy, czyli taki, który jest przeprowadzony 

z inn� osob� z gospodarstwa domowego, która mo
e udzieli	 wiarygodnych informacji o osobie obj�tej 

badaniem. 

W roku 2011 w badaniu EU-SILC uczestniczy�o 12 871 gospodarstw domowych, z tego 10 338 stanowi�y 

gospodarstwa sk�adaj�ce si� z minimum dwóch osób. 

Badanie EU-SILC jest realizowane raz w roku, zosta�o przeprowadzone na terenie ca�ego kraju w dniach 

od 4 maja do 28 czerwca 2011 roku. 

 

W badaniu spójno�ci spo�ecznej jednostk� badania by�y gospodarstwa domowe oraz jeden 

wylosowany cz�onek gospodarstwa domowego, który do dnia 31 grudnia 2010 roku uko�czy� 16 lat. 

Badanie spójno�ci spo�ecznej jest badaniem, w którym wykorzystywano metod� PAPI b�d� te
 samopisu, 

metoda by�a uzale
niona od preferencji respondenta. Nie za�o
ono mo
liwo�ci przeprowadzenia wywiadu 

zast�pczego.  

W badaniu spójno�ci spo�ecznej wzi��y udzia� 14 873 gospodarstwa domowe, z tego 11 969 stanowi�y 

gospodarstwa z minimum dwoma osobami. 

Badanie spójno�ci spo�ecznej by�o realizowane na terenie ca�ego kraju w dniach od 1 lutego 

do 21 marca 2011 roku. 

 

W badaniu bud
etu czasu jednostkami badania by�y osoby w wieku 15 lat i wi�cej, które prowadzi�y 

zapisy wykonywanych czynno�ci przez dwa dni: jeden powszedni (poniedzia�ek-pi�tek) i jeden weekendowy 

(sobota-niedziela). Osoby te wchodzi�y w sk�ad wylosowanych gospodarstw domowych. 

W badaniu bud
etu czasu wzi��o udzia� 10 256 gospodarstw domowych. 

Badanie bud
etu czasu ludno�ci zosta�o przeprowadzone w dniach od 1 czerwca 2003 roku do 21 maja 2004 

i w zwi�zku z tym pos�u
ono si� nim w ograniczonym zakresie. W roku 2013 od stycznia do grudnia 

przeprowadzono kolejn� edycj�  badania bud
etu czasu, którego wyniki b�d� opracowywane i systematycznie 

udost�pniane w latach 2014-2015. 
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Dane w NSP 2011 by�y zbierane w badaniu pe�nym i badaniu reprezentacyjnym. 
Badanie pe�ne zosta�o przeprowadzone w oparciu o pozyskane do celów statystycznych rejestry 
administracyjne i systemy informacyjne.  
Przeprowadzone w ramach NSP badanie reprezentacyjne, dostarczy�o danych, które nie s� gromadzone 
w rejestrach i systemach informacyjnych. Badanie zosta�o przeprowadzone na próbie losowej ok. 20% 
mieszka� w skali kraju. Jednostk� losowania by�o mieszkanie.  
NSP 2011 by� pierwszym powszechnym badaniem zrealizowanym wy��cznie przy wykorzystaniu formularzy 
elektronicznych. Oprócz wywiadów przeprowadzanych przez rachmistrzów spisowych (metoda CAPI), w spisie 
zastosowano dwie nowe metody zbierania danych: wywiady telefoniczne wspomagane przez program 
komputerowy (metoda CATI) oraz samospis internetowy (metoda CAII). 
Spis powszechny zosta� przeprowadzony na terytorium Polski w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. 
wed�ug stanu w dniu 31 marca 2011 roku. 
 

1.2.  ZAKRES DANYCH 

Badanie bud�etów gospodarstw domowych 
Badanie bud
etów gospodarstw domowych jest �ród�em informacji o dochodach i wydatkach wed�ug 

danych demograficznych w podziale terytorialnym (miasto/wie�).  
 
Europejskie badanie dochodów i warunków �ycia (EU-SILC) 

Na podstawie danych z badania EU-SILC przedstawione zosta�y warunki mieszkaniowe 
oraz zagro
enie ubóstwem i deprywacj� materialn� gospodarstw rodzinnych w podziale demograficznym 
i terytorialnym. 
 
Badanie spójno�ci spo�ecznej 

W oparciu o badanie spójno�ci spo�ecznej zaprezentowane zosta�y zagadnienia zwi�zane z dzieckiem 
na utrzymaniu (m.in. zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, w zakresie ochrony zdrowia, wypoczynku i rekreacji, itp.) 
oraz pomoc na rzecz rodzin (np. odczuwanie konieczno�ci korzystania z pomocy przez rodziny, zwracanie si� 
o pomoc, korzystanie z pomocy przez rodziny oraz udzielanie pomocy). 
 
Bud�et czasu ludno�ci 

W oparciu o badanie bud
etu czasu zosta� przedstawiony dobowy bud
et czasu ludno�ci 
z uszczegó�owieniem takich czynno�ci jak opieka nad dzieckiem oraz czas po�wi�cany na zaj�cia domowe. 
 
Narodowy Spis Powszechny 2011 

W oparciu o wyniki NSP2011 zosta�y przedstawione podstawowe informacje o strukturze osób 
w rodzinach wed�ug metodologii przyj�tej dla spisu. 
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1.3.  OBJA�NIENIA PODSTAWOWYCH POJ�� 

Poni
ej przedstawione zosta�y definicje, jakie wykorzystano na potrzeby publikacji „Warunki 
ycia 

rodzin w Polsce”. 

 

Gospodarstwo domowe  

Przez gospodarstwo domowe rozumie si� „grup� osób spokrewnionych ze sob� lub 

niespokrewnionych, mieszkaj�cych razem i wspólnie utrzymuj�cych si� (gospodarstwo domowe 

wieloosobowe) lub osob� utrzymuj�c� si� samodzielnie, bez wzgl�du na to czy mieszka sama, czy te
 

z innymi osobami (gospodarstwo domowe jednoosobowe).  

Cz�onkowie rodziny mieszkaj�cy wspólnie, ale utrzymuj�cy si� oddzielnie, tworz� odr�bne gospodarstwa 

domowe. 

Wielko�	 gospodarstwa domowego jest okre�lana liczb� osób wchodz�cych w jego sk�ad”. 

(GUS, Dochody i warunki 
ycia ludno�ci Polski (raport z badania EU-SILC 2011)). 

 

G�owa gospodarstwa domowego 

„G�ow� gospodarstwa domowego jest osoba, która uko�czy�a 16 lat i osi�ga najwy
szy dochód 

spo�ród wszystkich cz�onków gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy dwie osoby lub wi�cej dostarczaj� 

w jednakowym stopniu �rodki na utrzymanie, za g�ow� gospodarstwa domowego uwa
a si� t� osob�, która 

g�ównie tymi �rodkami rozporz�dza”. 

(GUS, Metodologia badania EU-SILC, 2011). 

 

Rodzina 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w Art.18 stanowi: „Ma�
e�stwo jako zwi�zek kobiety 

i m�
czyzny, rodzina, macierzy�stwo i rodzicielstwo znajduj� si� pod ochron� i opiek� Rzeczypospolitej 

Polskiej”. Mo
na zatem stwierdzi	, 
e ma�
e�stwo, macierzy�stwo i rodzicielstwo s� wed�ug Konstytucji RP 

podstaw� do zdefiniowania rodziny, co jest zbie
ne z tradycyjnym jej rozumieniem. 

 

Rodzina (biologiczna) w statystyce wed�ug metodologii przyj�tej dla NSP 2002 i 2011 w GUS 

„definiowana jest jako dwie lub wi�ksza liczba osób, które s� zwi�zane jako m�
 i 
ona, wspólnie 
yj�cy 

partnerzy (kohabitanci) - osoby p�ci przeciwnej lub jako rodzic i dziecko. Tak wi�c, rodzina obejmuje par� bez 

dzieci lub par� z jednym lub wi�ksz� liczb� dzieci, albo te
 samotnego rodzica z jednym b�d� wi�ksz� liczb� 

dzieci”.  

(GUS, Gospodarstwa domowe i rodziny 2002). 
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Wed�ug OECD rodzina w gospodarstwie domowym jest okre�lana jako cz�onkowie gospodarstwa 

domowego, którzy s� spokrewnieni do pewnego stopnia, przez krew, adopcje b�d� ma�
e�stwo 

(http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=937).  

Natomiast wed�ug ONZ (http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/fam/fammethods.htm#A2) 

„Rodzina w gospodarstwie domowym, […] to ci cz�onkowie gospodarstwa domowego, którzy s� z sob� 

spokrewnieni, do pewnego stopnia, w�z�em krwi, poprzez adopcj� lub ma�
e�stwo.  

Jednostka rodzinna jest jednym z poni
szych typów (ka
dy z nich sk�ada si� z osób 
yj�cych w tym samym 

gospodarstwie domowym): 

a) ma�
e�stwo bez dzieci, 

b) ma�
e�stwo z jednym lub wi�cej dzieckiem, które nie jest w zwi�zku ma�
e�skim, 

c) ojciec z jednym lub wi�cej dzieckiem, które nie jest w zwi�zku ma�
e�skim lub 

d) matka z jednym lub wi�cej dzieckiem, które nie jest w zwi�zku ma�
e�skim. 

Pary, które s� w nieformalnym zwi�zku powinny by	 traktowane jak ma�
e�stwa”. 

 

W zwi�zku z powy
szymi definicjami w publikacji zamieszczono tablice uwzgl�dniaj�ce zarówno 

zbiorowo�	 ma�
e�stw i zwi�zków nieformalnych ��cznie, jak i ma�
e�stwa (bez zwi�zków nieformalnych). 

Poniewa
 ��czna liczba zwi�zków nieformalnych w Polsce jest oko�o 25 razy mniejsza ni
 ma�
e�stw 

(NSP, 2011) mo
na uzna	, 
e opis zjawisk dotycz�cych zbiorowo�ci ma�
e�stw (oraz zwi�zków 

nieformalnych) odnosi si� przede wszystkim do zdecydowanie dominuj�cych w tej grupie ma�
e�stw, które bez 

wzgl�du na przyjmowan� definicj� tworz� rodzin�. 

 

Gospodarstwa rodzinne i ich typy 

Gospodarstwa rodzinne wyodr�bniono z gospodarstw domowych, o których informacje zebrano 

w badaniach ankietowych w sposób, który w maksymalnym mo
liwym zakresie przybli
a struktur� rodzin 

i umo
liwia analiz� w oparciu o ww. definicje rodzin. Gospodarstwa jednoosobowe s� poza zakresem 

analizowanej zbiorowo�ci. 

Do analiz w publikacji przyj�to typ biologiczny gospodarstwa domowego i na jego podstawie 

wyodr�bniono podstawowe kategorie gospodarstw rodzinnych: 

• ma�
e�stwa/ zwi�zki nieformalne bez dzieci, 

• ma�
e�stwa bez dzieci, 

• ma�
e�stwa/ zwi�zki nieformalne z jednym dzieckiem, 
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• małżeństwa z jednym dzieckiem, 
• małżeństwa/ związki nieformalne z dwojgiem dzieci, 
• małżeństwa z dwojgiem dzieci, 
• małżeństwa/ związki nieformalne z co najmniej trojgiem dzieci, 
• małżeństwa z co najmniej trojgiem dzieci, 
• samotny rodzic z co najmniej jednym dzieckiem, 
• samotna matka z co najmniej jednym dzieckiem, 
• małżeństwo/ związek nieformalny z co najmniej jednym dzieckiem i innymi osobami, 
• małżeństwo z co najmniej jednym dzieckiem i innymi osobami, 
• samotny rodzic z co najmniej jednym dzieckiem i innymi osobami, 
• samotna matka z co najmniej jednym dzieckiem i innymi osobami, 
• inne osoby z co najmniej jednym dzieckiem, 
• pozostałe gospodarstwa bez dzieci na utrzymaniu1. 
 
Dziecko na utrzymaniu 

Według metodologii stworzonej na potrzeby badań ankietowych, wykorzystanej w tym badaniu, 
dziecko na utrzymaniu to osoba „w wieku 0 - 14 lat (włącznie) będąca w składzie gospodarstwa domowego lub 
osoba w wieku 15-25 lat, o ile nie posiada własnego źródła utrzymania i nie pozostaje w związku małżeńskim 
lub związku nieformalnym”.  
(GUS, Budżety gospodarstw domowych w 2011 r.).  

W związku z różnicami metodologicznymi w stosunku do badania budżetów gospodarstw domowych 
w badaniach EU-SILC oraz spójności społecznej przyjęto że: dziecko na utrzymaniu to osoba w wieku 0 – 15 lat 
będąca w składzie gospodarstwa domowego lub osoba w wieku 16-24 lata, o ile nie posiada własnego źródła 
utrzymania i nie pozostaje w związku małżeńskim lub związku nieformalnym. 

 
Osoba na utrzymaniu 

„Za osobę pozostającą na utrzymaniu uważa się osobę, która nie posiada własnego źródła 
utrzymania, natomiast jest utrzymywana przez członków gospodarstwa”.  
(GUS, Budżety gospodarstw domowych w 2011 r.). 
 
Osoba starsza 

Za osoby starsze uznano „osoby w wieku 60 lat i więcej”.  
(GUS, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011). 

                                                 
1  Gospodarstwa rodzinne pozostałych osób obejmują różne konfiguracje wieloosobowych gospodarstw domowych, w których 
nie występuje dziecko na utrzymaniu ani nie składa się ono wyłącznie z małżonków (lub osób w związku nieformalnym). 
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Osoba niepe�nosprawna 

Osoba niepe�nosprawna to „osoba, która posiada odpowiednie orzeczenie wydane przez organ 

uprawniony”.  

(GUS, Narodowy Spis Powszechny Ludno�ci i Mieszka� 2011). 
 

Inne osoby w gospodarstwach rodzinnych 

„Inne osoby w gospodarstwach rodzinnych to te, które nie spe�niaj� warunku bycia matk�, ojcem, 

ma�
onkiem/�, konkubentem/in� lub dzieckiem na utrzymaniu. Inne osoby mog� by	 spokrewnione b�d� 

niespokrewnione”.  

(GUS, Metodologia badania bud
etów gospodarstw domowych, 2011). 

 

Przychody netto 

„S� to wszystkie warto�ci wp�ywaj�ce do gospodarstwa domowego, bez zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych p�aconych przez p�atnika w imieniu podatnika, jak równie
 bez sk�adek 

na ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne. Na przychody netto sk�adaj� si� dochód rozporz�dzalny i pozycje 

oszcz�dno�ciowe po stronie przychodowej”. 

(GUS, Bud
ety gospodarstw domowych w 2011 r.). 

 

Rozchody netto 

„S� to wszystkie warto�ci wyp�ywaj�ce z gospodarstwa na zewn�trz, bez zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych p�aconych przez p�atnika w imieniu podatnika, jak równie
 bez sk�adek 

na ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne. Na rozchody netto sk�adaj� si� wydatki i pozycje oszcz�dno�ciowe 

po stronie rozchodowej”.  

(GUS, Bud
ety gospodarstw domowych w 2011 r.).  

 

Dochód rozporz�dzalny 

„Jest to suma bie
�cych dochodów gospodarstwa domowego z poszczególnych �róde� pomniejszona 

o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych p�acone przez p�atnika w imieniu podatnika 

(od dochodów z pracy najemnej oraz od niektórych �wiadcze� z ubezpieczenia spo�ecznego i pozosta�ych 

�wiadcze� spo�ecznych), o podatki od dochodów z w�asno�ci, podatki p�acone przez osoby pracuj�ce 

na w�asny rachunek, w tym przedstawicieli wolnych zawodów i osób u
ytkuj�cych gospodarstwo indywidualne 

w rolnictwie oraz o sk�adki na ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne. W sk�ad dochodu rozporz�dzalnego 

wchodz� dochody pieni�
ne i niepieni�
ne, w tym spo
ycie naturalne (towary i us�ugi konsumpcyjne pobrane 
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na potrzeby gospodarstwa domowego z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie b�d� prowadzonej 

dzia�alno�ci gospodarczej na w�asny rachunek) oraz towary i us�ugi otrzymane nieodp�atnie. 

Dochód rozporz�dzalny przeznaczony jest na wydatki oraz przyrost oszcz�dno�ci”.  

(GUS, Bud
ety gospodarstw domowych w 2011 r.).  

 

Dochód do dyspozycji 

„Dochód do dyspozycji definiowany jest jako suma dochodów pieni�
nych (w przypadku dochodów 

z pracy najemnej uwzgl�dniaj�cych dodatkowo korzy�ci niepieni�
ne zwi�zane z u
ytkowaniem samochodu 

s�u
bowego) netto (po odliczeniu zaliczek na podatek dochodowy, podatków od dochodów z w�asno�ci, 

sk�adek na ubezpieczenie spo�eczne, zdrowotne) wszystkich cz�onków gospodarstwa domowego 

pomniejszona o: podatki od nieruchomo�ci, transfery pieni�
ne przekazane innym gospodarstwom domowym 

oraz saldo rozlicze� z Urz�dem Skarbowym”. 

(GUS, Dochody i warunki 
ycia ludno�ci Polski (raport z badania EU-SILC 2011)). 

 

Dochód z pracy najemnej 

„S� to wszystkie dochody uzyskiwane z tytu�u pracy najemnej. Dochód z pracy najemnej obejmuje 

dochody uzyskane we wszystkich miejscach pracy danego cz�onka gospodarstwa domowego, niezale
nie 

od d�ugo�ci trwania okresu pracy i rodzaju umowy o prac�”.  

(GUS, Bud
ety gospodarstw domowych w 2011 r.).   

 

Dochód z pracy na w�asny rachunek 

Dochód ten „obejmuje cz��	 dochodu uzyskanego z prowadzonej dzia�alno�ci gospodarczej na w�asny 

rachunek poza gospodarstwem indywidualnym w rolnictwie i wykonywania wolnego zawodu, jaka zosta�a 

przeznaczona na pozyskanie towarów i us�ug konsumpcyjnych oraz na inwestycj� o charakterze 

mieszkaniowym i oszcz�dno�ci na potrzeby gospodarstwa domowego. Uzyskany dochód z pracy na w�asny 

rachunek mo
e by	 w formie pieni�
nej jak i niepieni�
nej (spo
ycie naturalne)”.  

(GUS, Bud
ety gospodarstw domowych w 2011 r.). 

 

�wiadczenia z ubezpiecze	 spo�ecznych 

„wiadczenia otrzymywane przez osoby ubezpieczone oraz ich rodziny, wynikaj�ce z faktu 

ubezpieczenia si� w funduszach ubezpiecze� spo�ecznych. S� to emerytury, renty strukturalne za przekazane 

gospodarstwo rolne, �wiadczenia o charakterze rent inwalidzkich (renty z tytu�u niezdolno�ci do pracy, 

szkoleniowe, renty przekazywane rolnikom indywidualnym), renty rodzinne, �wiadczenia rehabilitacyjne oraz 
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zasi�ki, w tym macierzy�skie, pogrzebowe, chorobowe (po ustaleniu stosunku pracy). Do �wiadcze� 

z ubezpiecze� spo�ecznych zaliczane s� tak
e emerytury i renty przyznawane by�ym 
o�nierzom zawodowym 

oraz by�ym funkcjonariuszom i cz�onkom ich rodzin przez odpowiednie resorty”.  

(GUS, Bud
ety gospodarstw domowych w 2011 r.). 

 

Pozosta�e �wiadczenia spo�eczne 

„Pozosta�e �wiadczenia spo�eczne obejmuj� �wiadczenia finansowe z bud
etu pa�stwa b�d� gmin, 

ze specjalnych funduszy, jak równie
 towary i us�ugi otrzymane od instytucji niekomercyjnych. S� to przede 

wszystkim zasi�ki rodzinne, dodatki do zasi�ków rodzinnych , �wiadczenia piel�gnacyjne, zasi�ki piel�gnacyjne, 

dodatki mieszkaniowe, �wiadczenia pieni�
ne i niepieni�
ne udzielane na podstawie ustawy o pomocy 

spo�ecznej, renta socjalna, stypendia, jak równie
 zasi�ki dla bezrobotnych i inne �wiadczenia z Funduszu 

Pracy oraz zasi�ki i �wiadczenia przedemerytalne”.  

(GUS, Bud
ety gospodarstw domowych w 2011 r.).  

 

Wydatki 

„Wydatki obejmuj� wydatki na towary i us�ugi konsumpcyjne oraz pozosta�e wydatki”.  

(GUS, Bud
ety gospodarstw domowych w 2011 r.).  

 

Wydatki na towary i us�ugi konsumpcyjne 

Wydatki te „przeznaczone s� na zaspokojenie potrzeb gospodarstwa domowego. Obejmuj� one 

towary zakupione za gotówk� równie
 przy u
yciu karty p�atniczej lub kredytowej, na kredyt, otrzymane 

bezp�atnie oraz spo
ycie naturalne (towary i us�ugi konsumpcyjne pobrane na potrzeby gospodarstwa 

domowego z dzia�alno�ci rolniczej b�d� dzia�alno�ci gospodarczej na w�asny rachunek). Towary 

konsumpcyjne obejmuj� dobra nietrwa�ego u
ytkowania (np. 
ywno�	, napoje, lekarstwa), pó�trwa�ego 

u
ytkowania (np. odzie
, ksi�
ki) i trwa�ego u
ytkowania (np. samochody, pralki, lodówki, telewizory). 

 

Pozosta�e wydatki sk�adaj� si� z: 

- darów przekazanych innym gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnym, 

- niektórych podatków w tym od spadku i darowizn, podatku od nieruchomo�ci, op�aty za wieczyste 

u
ytkowanie gruntu, 

- zaliczek na podatek od dochodów osobistych oraz sk�adek na ubezpieczenia spo�eczne p�aconych 

samodzielnie przez podatnika, 

- pozosta�ych rodzajów wydatków nie przeznaczonych bezpo�rednio na cele konsumpcyjne.” 

(GUS, Bud
ety gospodarstw domowych w 2011 r.). 



 
 

 

20 

Tytu� prawny mieszka	 

W publikacji ukazana zosta�a struktura tytu�u prawnego, z jakiego gospodarstwa rodzinne u
ytkowa�y 

mieszkania. Podstawowymi kryteriami by�a w�asno�	 mieszkania, obci�
enie kredytem hipotecznym oraz 

ponoszenie op�at z tytu�u najmu. 

(GUS, Metodologia badania EU-SILC, 2011). 

 

W�asno�
 mieszkania 

Przez w�asno�	 mieszkania nale
y rozumie	 fakt posiadania mieszkania, potwierdzony aktem 

notarialnym, przez jednego z cz�onków badanego gospodarstwa lub przez kilku cz�onków na zasadzie 

wspó�w�asno�ci (np. ma�
onkowie s� wspó�w�a�cicielami mieszkania).  

(GUS, Metodologia badania EU-SILC, 2011). 

 

Mieszkanie obci��one kredytem hipotecznym 

Za mieszkanie obci�
one kredytem hipotecznym uwa
a si� mieszkanie, na którego zakup zosta� 

zaci�gni�ty kredyt maj�cy zabezpieczenie na jego hipotece i który nie zosta� sp�acony.  

(GUS, Metodologia badania EU-SILC, 2011). 

 

Spó�dzielcze w�asno�ciowe prawo do lokalu 

Spó�dzielcze w�asno�ciowe prawo do lokalu jest to ograniczone prawo rzeczowe zbywalne: lokal 

mo
na wi�c m.in. sprzeda	, darowa	, odziedziczy	, wynaj�	/u
yczy	, ale i utraci	 w drodze egzekucji. 

Spó�dzielcze w�asno�ciowe prawo do lokalu oznacza, 
e mamy prawo do lokalu, ale budynek i grunt pod nim, 

s� w�asno�ci� spó�dzielni mieszkaniowej. To tzw. „ograniczone prawo rzeczowe” dotycz�ce lokalu, który nie 

jest wydzielon� nieruchomo�ci�. Dla spó�dzielczego w�asno�ciowego prawa do lokalu mo
e zosta	 za�o
ona 

ksi�ga wieczysta – co umo
liwia zaci�gni�cie kredytu hipotecznego.  

(GUS, Metodologia badania EU-SILC, 2011). 

 

Spó�dzielcze lokatorskie prawo do lokalu 

Spó�dzielcze lokatorskie prawo do lokalu jest to niezbywalne prawo do zamieszkiwania: nie mo
na go 

wi�c m.in. sprzeda	, darowa	, odziedziczy	, ale i utraci	 w drodze egzekucji.  

(GUS, Metodologia badania EU-SILC, 2011). 
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Najem mieszkania 

 Najem mieszkania oznacza sytuacj�, gdy gospodarstwo rodzinne wynajmuje mieszkanie od jego 

w�a�ciciela (tj.: osoby fizycznej, gminy, pa�stwa, spó�dzielni mieszkaniowej, zak�adu pracy) lub g�ównego 

u
ytkownika – osoby maj�cej inny tytu� prawny do lokalu (g�ównego lokatora – cz�onka spó�dzielni 

mieszkaniowej, g�ównego najemcy w mieszkaniu komunalnym, pa�stwowym lub zak�adowym), na podstawie 

pisemnej b�d� ustnej umowy najmu lub u
yczenia. 

(GUS, Metodologia badania EU-SILC, 2011). 

 

Podnajem mieszkania 

Oznacza podnajmowanie przez gospodarstwo rodzinne cz��ci mieszkania (najcz��ciej pokoju) 

od jego w�a�ciciela lub g�ównego u
ytkownika, na podstawie pisemnej b�d� ustnej umowy najmu lub 

u
yczenia. 

(GUS, Metodologia badania EU-SILC, 2011). 

 

Gospodarstwo rodzinne najemców lub podnajemców mo
e: 

- p�aci	 za najem/podnajem wed�ug cen rynkowych, czyli zgodnie z obowi�zuj�cymi rynkowymi stawkami 

op�at za podobne mieszkanie w tej samej okolicy, 

- p�aci	 za najem/podnajem poni
ej cen rynkowych, czyli poni
ej cen przyj�tych za podobne mieszkanie 

w tej samej okolicy np. mieszkanie wynaj�te od rodziny, znajomych, s�u
bowe, 

- nie p�aci	 za najem/podnajem: mieszkanie komunalne, socjalne, s�u
bowe.  

(GUS, Metodologia badania EU-SILC, 2011). 

 

Inny tytu� prawny do mieszkania 

 Przez inny tytu� prawny do mieszkania nale
y rozumie	 „bezp�atne zamieszkiwanie” tzn. gospodarstwo 

rodzinne nie ponosi op�at za najem/podnajem: 

- z tytu�u pokrewie�stwa z w�a�cicielem lub g�ównym u
ytkownikiem mieszkania,  

- z tytu�u do
ywocia, 

- z tytu�u opieki nad chorymi, dzie	mi lub domem, za korepetycje, 

- bez tytu�u prawnego jako tzw. „dzicy lokatorzy”. 

(GUS, Metodologia badania EU-SILC, 2011). 
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Grupy spo�eczno-ekonomiczne gospodarstw domowych 

W publikacji do prezentowania danych zastosowano podzia� gospodarstw rodzinnych wed�ug tak 
zwanych grup spo�eczno-ekonomicznych gospodarstw domowych. „Podstawowym kryterium stosowanym przy 
wyodr�bnianiu tych grup jest rodzaj przewa
aj�cego �ród�a utrzymania.  
- Gospodarstwa pracowników - gospodarstwa domowe, których wy��cznym lub przewa
aj�cym �ród�em 

utrzymania jest dochód z pracy najemnej wykonywanej w Polsce lub za granic�. 
- Gospodarstwa rolników - gospodarstwa domowe, których wy��cznym lub przewa
aj�cym �ród�em 

utrzymania jest dochód z u
ytkowanego gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie. 
- Gospodarstwa pracuj�cych na w�asny rachunek - gospodarstwa domowe, których wy��cznym 

lub  przewa
aj�cym �ród�em utrzymania jest dochód z pracy na w�asny rachunek poza gospodarstwem 
indywidualnym w rolnictwie. 

- Gospodarstwa emerytów - gospodarstwa domowe, których wy��cznym lub przewa
aj�cym �ród�em 
utrzymania jest dochód ze �wiadcze� emerytalnych. 

- Gospodarstwa rencistów - gospodarstwa domowe, których wy��cznym lub przewa
aj�cym �ród�em 
utrzymania jest dochód ze �wiadcze� rentowych. 

- Gospodarstwa utrzymuj�cych si� z niezarobkowych �róde� - gospodarstwa domowe, których wy��cznym 
lub przewa
aj�cym �ród�em utrzymania jest dochód ze �róde� niezarobkowych innych ni
 emerytury i renty 
(np. zasi�ki dla bezrobotnych, regularne transfery od osób spoza gospodarstwa domowego, �wiadczenia 
dotycz�ce rodziny, dochody z wynajmu nieruchomo�ci, dochody kapita�owe, itp.)”. 

(GUS, Dochody i warunki 
ycia ludno�ci Polski (raport z badania EU-SILC 2011)). 
 

Stosowana skala ekwiwalentno�ci 

„Skale ekwiwalentno�ci to parametry pozwalaj�ce porównywa	 ze sob� sytuacj� gospodarstw 
domowych ró
ni�cych si� wielko�ci� i struktur� demograficzn�. Odzwierciedlaj� one wp�yw, jaki na koszty 
utrzymania gospodarstwa domowego ma jego sk�ad demograficzny.  
Przy obliczeniach wyników z zakresu dochodów zastosowano zmodyfikowan� skal� ekwiwalentno�ci OECD. 
Skala ta obliczona jest w sposób nast�puj�cy: 1 – dla pierwszej osoby doros�ej w gospodarstwie, 0,5 – dla ka
dego 
kolejnego cz�onka gospodarstwa w wieku 14 lat i wi�cej, 0,3 – dla ka
dego dziecka w wieku poni
ej 14 lat”.  
(GUS, Dochody i warunki 
ycia ludno�ci Polski (raport z badania EU-SILC 2011)). 
 
Wska�nik zagro�enia ubóstwem po uwzgl�dnieniu w dochodach transferów spo�ecznych 

Odsetek gospodarstw rodzinnych „z ekwiwalentnym dochodem do dyspozycji poni
ej progu 
zagro
enia ubóstwem, który wynosi 60% krajowej mediany ekwiwalentnych dochodów do dyspozycji 
po transferach spo�ecznych”.  
(GUS, Dochody i warunki 
ycia ludno�ci Polski (raport z badania EU-SILC 2011)). 
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Wska�nik pog��bionej deprywacji materialnej 

Odsetek gospodarstw rodzinnych „deklaruj�cych brak mo
liwo�ci zaspokojenia ze wzgl�dów 
finansowych co najmniej 4 z 9 wymienionych poni
ej potrzeb: 
1) op�acenia tygodniowego wyjazdu wszystkich cz�onków gospodarstwa domowego na wypoczynek raz 

w roku, 
2) spo
ywania mi�sa, ryb (lub wegetaria�skiego odpowiednika) co drugi dzie�, 
3) ogrzewania mieszkania odpowiednio do potrzeb, 
4) pokrycia niespodziewanego wydatku (w wysoko�ci odpowiadaj�cej miesi�cznej warto�ci granicy ubóstwa 

relatywnego, przyj�tej w danym kraju, w roku poprzedzaj�cym badanie), 
5) terminowego regulowania op�at zwi�zanych z mieszkaniem, sp�at� rat i kredytów, 
6) posiadania telewizora kolorowego, 
7) posiadania samochodu, 
8) posiadania pralki, 
9) posiadania telefonu (stacjonarnego lub komórkowego)”.  
(GUS, Dochody i warunki 
ycia ludno�ci Polski (raport  z badania EU-SILC 2011)). 
 
Wska�nik niskiej intensywno�ci pracy w gospodarstwie domowym 

Odsetek gospodarstw rodzinnych, „w których osoby doros�e w wieku (18 - 59 lat) w badanym roku 
przepracowa�y mniej ni
 20% ich ca�kowitego potencja�u pracy”.  
(GUS, Dochody i warunki 
ycia ludno�ci Polski (raport z badania EU-SILC 2011)).  
 

Wska�nik zagro�enia ubóstwem lub wykluczeniem spo�ecznym (wska�nik zbiorczy trzech podwska�ników) 

Odsetek gospodarstw rodzinnych, „które s� zagro
one ubóstwem lub pog��bion� deprywacj� 
materialn� lub bardzo nisk� intensywno�ci� pracy swoich cz�onków. Gospodarstwa rodzinne zlicza si� tylko 
raz, nawet je�li s� one obecne w wielu podwska�nikach”.  
(GUS, Dochody i warunki 
ycia ludno�ci Polski (raport z badania EU-SILC 2011)). 
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2.  WYNIKI BADA� - SYNTEZA 

 

 
2.1.  STRUKTURA ZBIOROWO�CI RODZIN W POLSCE  

(rozdzia�  oparty na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludno�ci i Mieszka� w 2011 r.) 

 

 Poni
ej przedstawiona zosta�a struktura rodzin i osób w rodzinach wed�ug wyników i metodologii 

Narodowego Spisu Powszechnego Ludno�ci i Mieszka� z 2011 r., w którym za podstaw� przyj�to ludno�	 

faktycznie zamieszka��3. Jest to podstawowa kategoria opracowania wyników spisu dla potrzeb krajowych. 

Do kategorii ludno�ci faktycznej danej gminy nie by�y zaliczane osoby przyby�e z zagranicy na pobyt 

czasowy, tj. takie, które nie posiada�y sta�ego pobytu w Polsce (pozwolenia na osiedlenie si�). Jako czas 

okresowej nieobecno�ci lub przebywania przyj�ty zosta� czas zamierzony. Kategoria nie ujmuje te
 sta�ych 

mieszka�ców danej gminy, którzy w momencie spisu przebywali poza gmin� d�u
ej ni
 3 miesi�ce z przyczyn 

innych ni
 przebywanie w zak�adzie karnym (�ledczym) lub pobyt za granic�, tj. osób które przebywa�y 

czasowo w innej gminie kraju (zgodnie z przyj�t� definicj� zostali tam uj�ci jako ludno�	 faktyczna). 

Analogicznie wyodr�bniana jest ludno�	 faktyczna dla poszczególnych miejscowo�ci. W konsekwencji fakt 

nieobecno�ci cz�onka rodziny przez ponad 3 miesi�ce (z przyczyn innych ni
 pobyt za granic� lub w zak�adzie 

karnym) powoduje, 
e zmienia si� sk�ad rodziny. Poniewa
 kwestia ta jest odmiennie definiowana w badaniach 

ankietowych4 struktura rodzin wg NSP jest nieco inna ni
 wynikaj�ca z uogólnionych wyników bada� 

ankietowych. 

Na podstawie wyników NSP 2011 mo
na przytoczy	 nast�puj�ca struktur� osób i dzieci na utrzymaniu 

w gospodarstwach rodzinnych i nierodzinnych wg NSP 2011 wed�ug metodologii spisowej, zawart� 

w poni
szej tablicy 2.1.1. 
 

                                                 
3  Ludno�	 faktycznie zamieszka�a z punktu widzenia mieszka�ców gminy, tj. najmniejszej jednostki podzia�u administracyjnego kraju 
obejmuje nast�puj�ce grupy: 

1. Osoby mieszkaj�ce stale (stali mieszka�cy) – s� to osoby, które w spisie zadeklarowa�y, 
e dana gmina jest ich sta�ym 
miejscem zamieszkania (bez wzgl�du czy s� tam zameldowane na pobyt sta�y czy nie) oraz w momencie spisu: 
a) by�y obecne (mieszka�y w gminie), 
b) by�y nieobecne, ale ich nieobecno�	 trwa�a krócej ni
 3 miesi�ce, 
c) by�y nieobecne d�u
ej ni
 3 miesi�ce, ale ich nieobecno�	 wynika�a z powodu:  

− przebywania w zak�adzie karnym lub �ledczym 
− pobytu za granic�. 

2. Osoby przebywaj�ce czasowo d�u
ej ni
 3 miesi�ce. Dotyczy osób, które w spisie zadeklarowa�y, 
e ich sta�ym miejscem 
zamieszkania jest inna gmina w kraju, natomiast w miejscu/gminie spisania przebywa�y czasowo (d�u
ej ni
 3 miesi�ce) 
z nast�puj�cych powodów: nauka, praca, warunki rodzinne lub mieszkaniowe, leczenie lub rehabilitacja, przebywanie 
w domu opieki. 

4  Inny jest m.in. okres roz��ki (1 rok) i wa
ne jest pozostawanie w wi�zi ekonomicznej nawet w sytuacji d�ugotrwa�ej nieobecno�ci. 
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Tabl. 2.1.1.   
Ludno�	 i dzieci w wieku 0-24 lata pozostaj
ce na utrzymaniu 

w gospodarstwach domowych rodzinnych i nierodzinnych – wyniki NSP 2011 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba osób 
w tysi�cach 

Odsetek 
osób 

Liczba osób 
w rodzinach 

z dzie	mi w wieku  
0-24 lata 

pozostaj�cymi 
na utrzymaniu 

w tysi�cach 

Odsetek dzieci 
w wieku 0-24 lata 

pozostaj�cych 
na utrzymaniu  

OGÓ�EM ........................................... 38291,4 100,0 19492,6 100,0 

 Gospodarstwa domowe rodzinne 

Ma�
e�stwa bez dzieci ...................... 5392,8 14,1 - - 

Ma�
e�stwa z dzie	mi ....................... 20416,3 53,3 15641,4 77,1 

Zwi�zki nieformalne bez dzieci ......... 290,4 0,8 - - 

Zwi�zki nieformalne z dzie	mi .......... 619,9 1,6 557,8 2,6 

Matki z dzie	mi .................................. 5248,4 13,7 2937,2 18,2 

Ojcowie z dzie	mi ............................. 769,0 2,0 356,2 2,1 

Osoby nietworz�ce rodzin ................. 1364,5 3,6 - - 

 Gospodarstwa domowe nierodzinne 

Gospodarstwa jednoosobowe ........... 3254,7 8,5 - - 

Gospodarstwa wieloosobowe ........... 935,4 2,4 - - 

 

Na podstawie powy
szej struktury ludno�ci faktycznie zamieszka�ej w gospodarstwach domowych, 

opracowanej na podstawie wyników NSP 2011, mo
na zaobserwowa	, 
e: 

1. Ponad po�owa ludno�ci Polski tworzy�a rodziny typu ma�
e�stwa z dzie	mi.  

2. Samotni rodzice (g�ównie matki) wraz z ich dzie	mi to prawie 1/6 ludno�ci Polski. 

3. W ma�
e�stwach bez dzieci 
y�a co 7 osoba w Polsce.  

4. W jednoosobowych gospodarstwach domowych pozostawa�a co 12 osoba w Polsce.  

5. Osoby wchodz�ce w sk�ad zwi�zków nieformalnych (doro�li i dzieci) stanowili ��cznie mniej ni
 1/40 

ludno�ci Polski, a liczba zwi�zków nieformalnych by�a mniejsza ni
 1/25 liczby ma�
e�stw. 
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Z kolei w odniesieniu do struktury dzieci w wieku 0-24 lata pozostaj�cych na utrzymaniu, wynikaj�cej 

z NSP 2011, mo
na sformu�owa	 nast�puj�ce wnioski: 

1. Ponad ¾ dzieci w wieku 0-24 lata pozostaj�cych na utrzymaniu 
y�o w rodzinach typu ma�
e�stwa 

z dzie	mi. 

2. Samotni rodzice (g�ównie matki) wychowywali co 5 dziecko w wieku 0-24 lata pozostaj�ce 

na utrzymaniu. 

3. Co 40 dziecko w wieku 0-24 lata pozostaj�ce na utrzymaniu tworzy�o wspólne gospodarstwo z osobami 

w zwi�zku nieformalnym. 

W odniesieniu do powy
szych informacji nale
y raz jeszcze podkre�li	, 
e ró
nice metodologiczne 

w definicjach NSP 2011 w stosunku do przyj�tych dla cyklicznych (w tym corocznych) bada� ankietowych 

mog� w konsekwencji oznacza	 np. wzrost liczby samotnych rodziców kosztem liczby ma�
e�stw, który mo
e 

wynika	 m.in. z zastosowania w spisie kryterium 3 miesi�cy zamieszkiwania pod danym adresem. 

Szersze odniesienie do struktury rodzin zawarte jest w rozdziale 2.2. „Sk�ad rodzinny gospodarstw 

domowych” (na podstawie wyników badania „Bud
ety gospodarstw domowych”). 

Poni
ej w tablicach 2 i 3 podano zestawienie sk�adu rodzinnego gospodarstw domowych i rodzin 

wed�ug ich typów, opracowane na podstawie wyników NSP 2011. 
 
Tabl. 2.1.2.   

Gospodarstwa domowe wed�ug sk�adu rodzinnego – wyniki NSP 2011 

Wed�ug sk�adu rodzinnego 

rodzinne nierodzinne Gospodarstwa 
domowe ogó�em 

razem jedno-
rodzinne 

dwu-
rodzinne 

trzy i wi�cej 
rodzinne razem jedno-

osobowe 
wielo-

osobowe 

w tysi�cach 

13568,0 9887,4 8889,9 921,3 76,2 3680,6 3254,7 425,9 

 
 
Tabl. 2.1.3.   

Rodziny w gospodarstwach domowych wed�ug typów rodzin – wyniki NSP 2011 

Rodziny 

ma�
e�stwa zwi�zki nieformalne 
Ogó�em 

razem bez dzieci z dzie	mi razem bez dzieci z dzie	mi 
matki 

z dzie	mi 
ojcowie 

z dzie	mi 

w tysi�cach 

10972,5 8153,2 2696,4 5456,8 316,5 145,2 171,3 2174,3 328,6 
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2.2.  SK�AD RODZINNY GOSPODARSTW DOMOWYCH 
(rozdzia� oparty na wynikach badania bud
etów gospodarstw domowych 2011) 

 

W�ród zbadanych w badaniu bud
etów gospodarstw domowych w roku 2011 gospodarstw rodzinnych 

najwi�ksz� grup� stanowi�y ma�
e�stwa bez dzieci na utrzymaniu, a ich udzia� w ogóle gospodarstw 

rodzinnych wynosi� 23,4%. Pozosta�e gospodarstwa rodzinne bez dzieci na utrzymaniu stanowi�y drug� 

w kolejno�ci najliczniejsz� grup�, w�ród zbadanych gospodarstw rodzinnych, 20,1% nale
a�o do tej grupy.5 

Ma�
e�stwa z 1 dzieckiem na utrzymaniu, z 2 dzieci na utrzymaniu oraz ma�
e�stwa z co najmniej 1 dzieckiem 

na utrzymaniu i innymi osobami stanowi�y zbli
ony odsetek wszystkich zbadanych gospodarstw domowych, 

wahaj�cy si� od 13,1% do 12,2% ogó�u. 5,5% zbadanych gospodarstw rodzinnych stanowi�y ma�
e�stwa 

z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu.  

Do��czenie do ma�
e�stw zwi�zków nieformalnych nie zmienia istotnie udzia�u ww. typów gospodarstw 

rodzinnych – jedynie dla par bez dzieci do��czenie do ma�
e�stw zwi�zków nieformalnych daje wzrost ich 

��cznego udzia�u o 2,6 p. proc. do 26,0%. ��cznie ma�
e�stwa z dzie	mi na utrzymaniu stanowi�y 31,4% ogó�u 

rodzinnych gospodarstw domowych, a razem ze zwi�zkami nieformalnymi – 32,5%. Samotni rodzice 

z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu i innymi osobami oraz bez innych osób stanowili ��cznie 5,9% 

(odpowiednio 3,5% i 2,4%) wszystkich gospodarstw rodzinnych. W grupie tej zdecydowanie dominowa�y 

samotne matki z dzie	mi na utrzymaniu i innymi osobami lub bez innych osób, stanowi�ce ��cznie 5,4% 

(odpowiednio 3,2% oraz 2,2%) ogó�u gospodarstw rodzinnych. 

Spo�ród wszystkich gospodarstw rodzinnych 62% stanowi�y te tworzone wy��cznie przez samodzielne 

ma�
e�stwa (oraz zwi�zki nieformalne) z dzie	mi b�d� bez dzieci na utrzymaniu i przez samotnych rodziców 

z dzie	mi na utrzymaniu. Natomiast w�ród ogó�u gospodarstw rodzinnych by�o 38% tych tworzonych 

dodatkowo tak
e przez inne osoby, do których zalicza�y si� m.in. dzieci z w�asnym �ród�em utrzymania, 

czy dziadkowie. Ze wzgl�du na specyfik� ankietowych bada� gospodarstw domowych nie by�o mo
liwo�ci 

dalszego wyodr�bnienia pojedynczych rodzin z tego typu gospodarstw rodzinnych.  
 

                                                 
5  Ze wzgl�du na specyfik� bada� ankietowych opartych na badaniu gospodarstw domowych do grupy tej zaliczono gospodarstwa 
rodzinne, które wykracza�y poza inne zdefiniowane typy. W grupie tej znajdowa�y si� m.in. dzieci z w�asnym �ród�em utrzymania, 
rodze�stwo lub dziadkowie. 
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Wykres 2.2.1.  

Struktura gospodarstw rodzinnych 
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%

 

 
Dzieci na utrzymaniu 

Na utrzymaniu w gospodarstwach rodzinnych w Polsce było średnio 1 dziecko w mieście 0,8 dziecka 
na utrzymaniu a na wsi 1,2.  

Spośród wszystkich typów gospodarstw rodzinnych utrzymujących dzieci do lat 24 najliczniejszą grupę 
stanowiły małżeństwa - 80,7%. Kolejną grupą pod względem liczebności były matki utrzymujące dzieci – 
10,1% ogółu liczby rodzin z dziećmi na utrzymaniu do lat 24.  

Wśród wszystkich małżeństw z dziećmi na utrzymaniu te z jednym dzieckiem stanowiły 41,7% 
(wśród małżeństw oraz związków nieformalnych 42,8%), z 2 dzieci – 40,8% (wśród małżeństw oraz związków 
nieformalnych - 39,9%), z 3 dzieci i więcej – 17,5% (wśród małżeństw oraz związków nieformalnych 17,3%).  
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Wykres 2.2.2.  

Odsetek dzieci w gospodarstwach rodzinnych ogółem 
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Wykres 2.2.3.  

Odsetek dzieci w poszczególnych typach gospodarstw rodzinnych ogółem 
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Wykres 2.2.4.  

Odsetek dzieci w gospodarstwach rodzinnych w mieście 
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Wykres 2.2.5.  

Odsetek dzieci w poszczególnych typach gospodarstw rodzinnych w mieście 
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Wykres 2.2.6.  

Odsetek dzieci na utrzymaniu w gospodarstwach rodzinnych na wsi 
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Wykres 2.2.7.  

Odsetek dzieci na utrzymaniu w poszczególnych typach gospodarstw rodzinnych na wsi 
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Ogółem najwięcej dzieci na utrzymaniu – 81,9% wychowywały małżeństwa, a 8,8% dzieci 
na utrzymaniu - samotni rodzice. Mniej niż co 20 dziecko (4,9%) znajdowało się w gospodarstwach tworzonych 
przez związki nieformalne, nieco mniej (4,5%) stanowiły dzieci na utrzymaniu wychowywane przez inne osoby. 

Odsetek dzieci w poszczególnych typach rodzinnych gospodarstw domowych był zróżnicowany 
w przekroju terytorialnym (miasto/wieś). Na wsi ponad 85% dzieci było wychowywanych przez małżeństwa, 
natomiast w mieście - niecałe 80% dzieci na utrzymaniu. Ponadto znacząco większy odsetek dzieci 
na utrzymaniu w mieście wychowywali samotni rodzice (10,8%) oraz znajdował się pod opieką osób 
w związkach nieformalnych (6,4%). Na wsi jedynie 2,7% dzieci na utrzymaniu było pod opieką osób 
w związkach nieformalnych, a 6,2% dzieci na utrzymaniu wychowywali samotni rodzice. Natomiast większy 
odsetek stanowiły dzieci na utrzymaniu na wsi (5,7%) niż w mieście (3,5%) wychowywane w gospodarstwach 
tworzonych przez inne osoby, np. dziadków lub innych krewnych. 

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że na wsi w gospodarstwach rodzinnych wielodzietnych 
(co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu) wychowywane było co 4 dziecko, a w mieście co 6. Z drugiej strony 
co 12 dziecko na wsi było jedynym dzieckiem na utrzymaniu małżeństw (oraz związków nieformalnych), 
w mieście było to co 5 dziecko. 

Odsetek dzieci na utrzymaniu w poszczególnych typach gospodarstw rodzinnych był również 
zróżnicowany w przekrojach wiekowych. Największy odsetek dzieci na utrzymaniu w małżeństwach 
(oraz związkach nieformalnych) z 1 dzieckiem wystąpił w dwóch skrajnych kategoriach wiekowych: w wieku 
0-3 lata (22,7%) oraz w wieku 20-24 lat (21,0%). 

Można również zaobserwować największy udział małżeństw (oraz związków nieformalnych) 
z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu i innymi osobami wśród dzieci w wieku 20-24 (27,5%) oraz 
16-19 (27,6%), pośród tych innych osób są m.in. starsze dzieci z własnym źródłem utrzymania. 

Wykres 2.2.8. wskazuje także, iż największy odsetek dzieci w wieku 0-3 (27,6%), 4-6 (31,4%), 7-12 
(30,9%) oraz 13-15 (26,6%) wystąpił w gospodarstwach rodzinnych tworzonych przez małżeństwa 
(oraz związki nieformalne) z 2 dzieci na utrzymaniu.  

Duży odsetek dzieci odnotowano w małżeństwach (oraz związkach nieformalnych) z co najmniej 
3 dzieci na utrzymaniu: 20,7 % wszystkich dzieci na utrzymaniu w wieku 4-6, 25,9% w wieku 7-12, 24,4% 
w wieku 13-15 oraz 21,8% w wieku 16-19 lat.  

Ogółem najniższy odsetek dzieci na utrzymaniu znajdował się w gospodarstwach samotnych rodziców 
z co najmniej 1 dzieckiem i bez innych osób (3,8%). Największy odsetek dzieci na utrzymaniu wychowywanych 
przez samotnego rodzica (bez innych osób) odnotowano w następujących kategoriach wiekowych 13-15 lat 
(4,9%) oraz 7-12 lat (4,8%), najniższy natomiast w wieku 0-3 (2,1%). Dzieci na utrzymaniu w gospodarstwach 
samotnych rodziców z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu i innymi osobami również stanowiły niewielki 
odsetek (5,0%), nieco większy (6,4%) wśród dzieci na utrzymaniu w wieku 7-12 lat oraz (5,8%) w wieku 4-6 
i 13-15.  
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Wykres 2.2.8.  

Odsetek dzieci na utrzymaniu według typu gospodarstwa rodzinnego i wieku 
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Gospodarstwa rodzinne z osobami starszymi  

Udział gospodarstw z co najmniej jedną starszą osobą w ogóle zbadanych gospodarstw rodzinnych 
wynosił 34,9%. Gospodarstwa rodzinne z osobami starszymi dominowały wśród małżeństw bez dzieci 
na utrzymaniu (60,6%) (56,4% wszystkich małżeństw oraz związków nieformalnych bez dzieci na utrzymaniu) 
oraz w pozostałych gospodarstwach rodzinnych bez dzieci na utrzymaniu (55,2%). Niemalże w połowie 
gospodarstw rodzinnych tworzonych z innymi osobami znajdowała się co najmniej 1 osoba starsza1. Innymi 
osobami w gospodarstwach rodzinnych w wielu przypadkach okazywali się rodzice lub teściowie głowy 
gospodarstwa, często było to rodzeństwo czy inni krewni.  

Najmniejszy odsetek gospodarstw rodzinnych ze starszymi osobami stanowiły gospodarstwa 
małżeństw z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu (2,2%) oraz samotnych matek z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu (1,3%; 1,7% samotnych rodziców z co najmniej 1 dzieckiem). 
 
Tabl. 2.2.1. 

Odsetek gospodarstw rodzinnych z osobami starszymi i bez osób starszych 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Z osobami 
starszymi 

Bez osób 
starszych 

OGÓŁEM  ................................................................................................ 100,0 34,9 65,1 

Małżeństwa/ związki nieformalne bez dzieci na utrzymaniu  ................... 100,0 56,4 43,6 

Małżeństwa bez dzieci na utrzymaniu  .................................................... 100,0 60,6 39,4 

Małżeństwa/ związki nieformalne z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu  ......................................................................................... 100,0 2,2 97,8 

Małżeństwa z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  ........................... 100,0 2,2 97,8 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  ..................... 100,0 1,7 98,3 

Samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  ...................... 100,0 1,3 98,7 

Małżeństwa/ związki nieformalne z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  .............................................................. 100,0 48,8 51,2 

Małżeństwa z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu i innymi osobami  100,0 49,8 50,2 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  
i innymi osobami  ..................................................................................... 100,0 42,6 57,4 

Samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  
i innymi osobami  ..................................................................................... 100,0 40,5 59,5 

Inne osoby z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  ............................. 100,0 37,4 62,6 

Pozostałe bez dzieci na utrzymaniu  ........................................................ 100,0 55,2 44,8 
 

                                                 
1  W 49,8% gospodarstw małżeństw z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu i innymi osobami, w 42,6% gospodarstw samotnych 
rodziców z co najmniej 1 dzieckiem i innymi osobami oraz w 37,4% gospodarstw innych osób z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu. 
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Gospodarstwa rodzinne z osobami niepełnosprawnymi 

W Polsce średnio w 23,2% wszystkich gospodarstw rodzinnych występowały osoby niepełnosprawne. 

Istnieje znaczne zróżnicowanie odsetka gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi w poszczególnych typach 

gospodarstw rodzinnych. Największy odsetek gospodarstw rodzinnych z osobami niepełnosprawnymi wystąpił 

w pozostałych gospodarstwach bez dzieci na utrzymaniu (34,3%), w gospodarstwach innych osób 

z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu (33,6%) oraz w gospodarstwach rodzinnych samotnych rodziców 

z co najmniej 1 dzieckiem i innymi osobami (32,0%; 31,6% w gospodarstwach rodzinnych samotnych matek 

z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu).  

Najniższy udział gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi odnotowano wśród samotnych matek 

z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu - 9,5% (10,0% samotnych rodziców z co najmniej 1 dzieckiem 

na utrzymaniu) oraz w małżeństwach z dziećmi na utrzymaniu bez innych osób - 10,8%.  
 
Tabl. 2.2.2. 

Odsetek gospodarstw rodzinnych z osobami niepełnosprawnymi i bez osób niepełnosprawnych 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 
Z osobami 
niepełno-

sprawnymi 

Bez osób 
niepełno-

sprawnych 

OGÓŁEM  ................................................................................................ 100,0 23,2 76,8 

Małżeństwa/ związki nieformalne bez dzieci na utrzymaniu  ................... 100,0 26,4 73,6 

Małżeństwa bez dzieci na utrzymaniu  ..................................................... 100,0 27,8 72,2 

Małżeństwa/ związki nieformalne z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu  .......................................................................................... 100,0 10,8 89,2 

Małżeństwa z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  ............................ 100,0 10,8 89,2 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  ..................... 100,0 10,0 90,0 

Samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  ....................... 100,0 9,5 90,5 

Małżeństwa/ związki nieformalne z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  .............................................................. 100,0 29,9 70,1 

Małżeństwa z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu i innymi osobami  100,0 30,0 70,0 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  
i innymi osobami  ..................................................................................... 100,0 32,0 68,0 

Samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  
i innymi osobami  ..................................................................................... 100,0 31,6 68,4 

Inne osoby z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  ............................. 100,0 33,6 66,4 

Pozostałe bez dzieci na utrzymaniu  ........................................................ 100,0 34,3 65,7 
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2.3.  DZIECI NA UTRZYMANIU W RODZINACH 
(rozdzia� oparty na wynikach badania spójno�ci spo�ecznej 2011) 

 

 Analizuj�c warunki 
ycia rodzin w Polsce, istotn� kwesti� jest zobrazowanie sytuacji dzieci 

pozostaj�cych na utrzymaniu w gospodarstwach rodzinnych. Przedstawiona poni
ej analiza zosta�a 

opracowana na podstawie badania spójno�ci spo�ecznej, realizowanego w 2011 roku. W pierwszej cz��ci 

zaprezentowano struktur� dzieci w wieku poni
ej 25 lat b�d�cych na utrzymaniu rodziny, w drugiej 

za� przedstawiono stopie� zaspokojenia potrzeb dzieci poni
ej 18 roku 
ycia w gospodarstwach rodzinnych. 

 

Struktura dzieci na utrzymaniu 

Udzia� dzieci na utrzymaniu w wieku 0-24 lata w strukturze ludno�ci Polski wynosi� 23,3%. W podziale 

na województwa najmniej dzieci na utrzymaniu by�o na terenie województwa dolno�l�skiego oraz �ódzkiego 

(odpowiednio 20,8% oraz 21,4%). Najwi�kszy udzia� dzieci pozostaj�cych na utrzymaniu odnotowano 

w województwie podkarpackim i kszta�towa� si� on na poziomie 26,2%. Wysoki odsetek dzieci na utrzymaniu 

wyst�pi� tak
e w województwie podlaskim – 25,0%. 
 

Wykres 2.3.1. 
Udzia� dzieci na utrzymaniu w liczbie ludno�ci ogó�em wed�ug województw 
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Wykres 2.3.2. 
Struktura dzieci na utrzymaniu wed�ug województw i grup wiekowych 

 

 
 

 

W�ród dzieci na utrzymaniu, najwi�kszy by� udzia� dzieci do lat 17 i wynosi� prawie 80% ca�ej badanej 

zbiorowo�ci. Znacznie mniejsza grupa 18-24 – latków stanowi�a 20,3% ogó�u dzieci na utrzymaniu w skali 

kraju. Porównuj�c udzia� tej ostatniej grupy w strukturze dzieci na utrzymaniu w poszczególnych 

województwach, mo
na zaobserwowa	, 
e w województwach podlaskim, opolskim i podkarpackim by� 

on wi�kszy ni
 w pozosta�ych (odpowiednio 25,5%, 24,2% i 23,7%). Najmniejszy udzia� tej grupy w ca�ej 

zbiorowo�ci dzieci na utrzymaniu wyst�pi� w województwie lubuskim (17,4%). 
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Wykres 2.3.3. 
Udzia� dzieci na utrzymaniu w liczbie ludno�ci ogó�em  

wed�ug województw, w mie�cie i na wsi 
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W�ród ludno�ci zamieszkuj�cej wie�, dzieci na utrzymaniu stanowi�y 26,4% ca�ej tej populacji, 

natomiast w przypadku ludno�ci mieszkaj�cej w mie�cie, odsetek ten by� nieco mniejszy i wynosi� 21,3%. 

Porównanie województw pokazuje, 
e najwi�kszy udzia� dzieci na utrzymaniu na wsi w ogóle ludno�ci 

wiejskiej, wyst�pi� w województwie pomorskim (29,0%) oraz podkarpackim (28,6%). Najni
szym za� 

odsetkiem, wynosz�cym  24,2% charakteryzowa�y si� województwa dolno�l�skie, �ódzkie i opolskie. 

Najwi�kszy odsetek badanych dzieci na utrzymaniu mieszkaj�cych w mie�cie w stosunku do ca�ej 

populacji 
yj�cej w miastach, wyst�pi� w województwie podlaskim, podkarpackim i pomorskim (odpowiednio 

24,3%, 22,9% i 22,4%). Z drugiej strony w województwie dolno�l�skim i �ódzkim, udzia� dzieci na utrzymaniu 

w�ród mieszkaj�cych w mie�cie by� najmniejszy i stanowi� odpowiednio 19,3% i 19,8%. 
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Wykres 2.3.4. 
Korzystanie ze ��obka/przedszkola przez dzieci w wieku 0-6 lat  

w mie�cie i na wsi 
 

 

 
Dzieci w wieku 0-6 lat, które ucz�szcza�y do 
�obka/przedszkola stanowi�y 27,0% ogó�u dzieci w tym 

przedziale wiekowym. Sytuacja by�a zró
nicowana w miastach i na wsi. Zdecydowanie wi�kszy odsetek dzieci, 
korzystaj�cych z opieki w tego rodzaju placówkach by� w�ród tych mieszkaj�cych w miastach – prawie 32%. 
Natomiast spo�ród dzieci zamieszka�ych na wsi do 
�obków oraz przedszkoli ucz�szcza�o znacznie mniej 
dzieci, niewiele ponad 20%. 

 
Wykres 2.3.5. 

Struktura dzieci i m�odzie�y na utrzymaniu wed�ug rodzaju szko�y7 
 

 

                                                 
7  Odsetki podano w odniesieniu do zbiorowo�ci dzieci na utrzymaniu pobieraj�cych nauk�. 



 
 

 

40 

Dzieci ucz�szczaj�ce do szko�y podstawowej stanowi�y ponad 40% wszystkich osób ucz�cych si� 

i pozostaj�cych na utrzymaniu rodziny. Odsetek osób kszta�c�cych si� w szkole policealnej i liceum 

profilowanym by� najmniejszy i wynosi� odpowiednio 1% i 2%. 

 
Wykres 2.3.6. 

Odsetek dzieci i m�odzie�y doje�d�aj
cych do szko�y  
do innej miejscowo�ci 

 

 

 

Udzia� dzieci i m�odzie
y doje
d
aj�cych do szko�y do innej miejscowo�ci w strukturze osób ucz�cych 

si� ogó�em wynosi� 41,0%. Najwy
szy by� w�ród osób kszta�c�cych si� w zasadniczej szkole zawodowej - 

prawie 70% ich uczniów doje
d
a�o do szko�y do innej miejscowo�ci. Najmniejszy odsetek dzieci i m�odzie
y 

doje
d
aj�cej do szko�y, wyst�powa� w�ród uczniów szko�y podstawowej (24,3%) oraz gimnazjum (36,2%), 

co wi�
e si� z lokalnym charakterem tych szkó�, których prowadzenie jest kompetencj� samorz�du gminnego. 

 

Brak mo�liwo�ci zaspokojenia potrzeb dzieci na utrzymaniu 

Ocena zaspokojenia potrzeb dzieci b�d�cych na utrzymaniu dokonana zosta�a w zakresie 
ywienia, 

edukacji, ochrony zdrowia oraz wypoczynku i rozrywki. Uzyskane wyniki zobrazowa�y skal� potrzeb dzieci 

(poni
ej 18 roku 
ycia), które nie by�y zaspokojone ze wzgl�du na ograniczenia finansowe w poszczególnych 

typach gospodarstw rodzinnych. 
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Przy okre�laniu stopnia zaspokojenia potrzeb dzieci w ww. obszarach wykorzystano nast�puj�ce 

grupowania gospodarstw rodzinnych: 

1) ogó�em gospodarstwa rodzinne z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu, 

2) gospodarstwa rodzinne z uwzgl�dnieniem liczby dzieci na utrzymaniu, 

3) w podziale na poszczególne typy gospodarstw rodzinnych (m.in. samotny rodzic, ma�
e�stwa oraz 

zwi�zki nieformalne) 

W niektórych przypadkach, stopie� zaspokojenia potrzeb dzieci nie zosta� zaprezentowany w takich 

samych grupowaniach, ze wzgl�du na wyst�powanie zbyt ma�ej skali zjawiska. 

 

Potrzeby �ywieniowe 

Z�a sytuacja finansowa w niektórych gospodarstwach rodzinnych spowodowa�a, i
 podstawowa 

potrzeba jak� jest wy
ywienie dzieci, nie mog�a zosta	 w pe�ni zaspokojona. 

 
Wykres 2.3.7. 

Brak mo�liwo�ci zaspokojenia potrzeb �ywieniowych 
w % gospodarstw rodzinnych 

 

 

 

Ponad 3% gospodarstw rodzinnych z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu nie by�o w stanie 

z powodu ogranicze� finansowych zapewni	 swoim dzieciom przynajmniej co drugi dzie� mi�sa, drobiu, ryby 

lub odpowiednika wegetaria�skiego i prawie tyle samo gospodarstw nie mog�o pozwoli	 sobie na zapewnienie 

dzieciom przynajmniej kilka razy w tygodniu �wie
ych owoców lub warzyw. 
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Czynnikiem determinuj�cym stopie� zaspokojenia potrzeb 
ywno�ciowych jest liczba dzieci 
w gospodarstwie rodzinnym8. Im wi�cej dzieci na utrzymaniu w rodzinie tym trudno�ci w zapewnieniu tej 
podstawowej potrzeby s� wi�ksze. Najbardziej niekorzystna sytuacja w zakresie 
ywienia dzieci wyst�pi�a 
w rodzinach wielodzietnych. Zapewnienie co drugi dzie� mi�sa, ryb lub wegetaria�skiego odpowiednika 
stanowi�o problem dla 1,9% rodzin z 1 dzieckiem i nieco wi�cej, bo dla 2,7% rodzin z 2 dzieci, ale ju
 
w gospodarstw rodzinnych z 3 dzieci i wi�cej, problem ten by� du
o wi�kszy i dotyczy� a
 8,5% rodzin. 

 
Potrzeby edukacyjne 
 

Zakup podr�czników  
Z powodu ogranicze� finansowych, ponad 5% gospodarstw rodzinnych z co najmniej 1 dzieckiem 

na utrzymaniu, musia�o zrezygnowa	 z zakupu wszystkich potrzebnych podr�czników. Konieczno�	 
rezygnacji z tego zakupu, gospodarstwa rodzinne wiejskie zg�asza�y niemal równie cz�sto, jak 
i te mieszkaj�ce w mie�cie (odpowiednio 5,7% i 5,4%).  

Brak mo
liwo�ci zakupienia dla dzieci niezb�dnych podr�czników szkolnych deklarowa�o9 prawie 14% 
gospodarstw rodzinnych z 3 dzieci i wi�cej. W mniejszym stopniu do rezygnacji z zakupu wszystkich 
podr�czników, zmuszone by�y gospodarstwa z 1 oraz z 2 dzieci na utrzymaniu (odpowiednio 3,4% i 4,5%) . 

 
Wykres 2.3.8. 

Rezygnacja z zakupu wszystkich potrzebnych podrczników  
w % gospodarstw rodzinnych 

 

 

                                                 
8  Podane w tym akapicie dane liczbowe odnosz� si� do wszystkich gospodarstw rodzinnych o danej liczbie dzieci na utrzymaniu, 
niezale
nie od ich sk�adu w�ród osób doros�ych. 
9  Patrz przypis nr 8. 
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Spo�ród poszczególnych typów gospodarstw rodzinnych, najcz��ciej to samotni rodzice wychowuj�cy 
co najmniej 1 dziecko (17,5%) i ma�
e�stwa (oraz zwi�zki nieformalne) z 3 dzieci i wi�cej (15,5%) nie byli 
w stanie dokona	 zakupu wszystkich potrzebnych podr�czników dla swoich dzieci. 

 
Dodatkowe p�atne zaj�cia uzupe�niaj�ce i nadobowi�zkowe 

Z dodatkowych p�atnych zaj�	 uzupe�niaj�cych (dokszta�canie z przedmiotów obj�tych zaj�ciami 
obowi�zkowymi – korepetycje, kursy przygotowuj�ce do egzaminów) zrezygnowa�o 15,6% gospodarstw 
rodzinnych z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu, a z zaj�	 nadobowi�zkowych (sportowe, muzyczne 
plastyczne, inne) – 14,9%. W�ród rodzin z co najmniej 1 dzieckiem na wsi, dodatkowych p�atnych zaj�	 
uzupe�niaj�cych nie by�o w stanie op�aci	 18,6%, a zaj�	 nadobowi�zkowych – 16,4% rodzin. W mie�cie 
odsetek rodzin rezygnuj�cych z obu rodzajów zaj�	 wynosi�  tyle samo - ponad 13%. 

Najni
szy odsetek rezygnuj�cych z dodatkowych zaj�	10 dotyczy� gospodarstw z 1 dzieckiem 
na utrzymaniu (ponad 10%) oraz z 2 dzieci (w przypadku zaj�	 uzupe�niaj�cych – 13,8% rodzin, a zaj�	 
nadobowi�zkowych - 14,8%). Najgorzej prezentowa�a si� sytuacja w gospodarstwach rodzinnych 
wielodzietnych, gdzie z dodatkowych p�atnych zaj�	 uzupe�niaj�cych zrezygnowa�o 33,7% tych rodzin, 
a z nadobowi�zkowych - 29,4%. 

 

Wykres 2.3.9. 
Rezygnacja z dodatkowych p�atnych zaj	 uzupe�niaj
cych i nadobowi
zkowych 

w % gospodarstw rodzinnych 
 

 

                                                 
10  Patrz przypis nr 8 na str. 42. 
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Znaczn� dysproporcj� w zapewnieniu dzieciom dodatkowych zaj�	, zaobserwowano równie
 
w  poszczególnych typach gospodarstw rodzinnych. Najcz��ciej z dodatkowych, p�atnych zaj�	 
uzupe�niaj�cych i nadobowi�zkowych rezygnowa�y ma�
e�stwa (oraz zwi�zki nieformalne) z 3 dzieci i wi�cej 
(odpowiednio 35,1% i 29,7%), a w drugiej kolejno�ci samotni rodzice wychowuj�cy co najmniej 1 dziecko 
(30,5% i 31,6%). Wi�ksze mo
liwo�ci na op�acenie dodatkowych zaj�	 dla dzieci, mia�y ma�
e�stwa 
(oraz zwi�zki nieformalne) z 1 dzieckiem na utrzymaniu, niewiele ponad 7% z nich zrezygnowa�o z takich zaj�	. 

 
Potrzeby dzieci  w zakresie ochrony zdrowia 
 
P�atne wizyty u lekarzy specjalistów i dentystów 

Konieczno�	 rezygnacji z niezb�dnych dla dzieci p�atnych wizyt u lekarzy specjalistów wyst�pi�a 
u 5,9% gospodarstw rodzinnych z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu. Natomiast z p�atnych wizyt u lekarzy 
dentystów musia�o zrezygnowa	 6,5% z nich. Problem z zapewnieniem dziecku wizyty u lekarza specjalisty, 
gospodarstwa rodzinne z co najmniej 1 dzieckiem mieszkaj�ce na wsi zg�asza�y podobnie cz�sto jak 
gospodarstwa rodzinne miejskie (odpowiednio 6,0% i 5,8%). W przypadku  p�atnych wizyt u lekarzy dentystów 
cz��ciej rezygnowa�y z nich gospodarstwa na wsi (7,1%) , ni
 w mie�cie (6,1%).  

Liczba dzieci w gospodarstwie rodzinnym mia�a wp�yw na stopie� zaspokojenia potrzeb dzieci 
w zakresie ochrony zdrowia11. Ponad 5% rodzin z 1 dzieckiem i tyle samo rodzin z 2 dzieci nie mog�o 
skorzysta	 z p�atnej, ale niezb�dnej dla dzieci, wizyty u lekarzy specjalistów. Wi�kszym odsetkiem 
rezygnuj�cych z takiej wizyty odznacza�y si� gospodarstwa rodzinne z 3 dzieci i wi�cej (9,9%). Ze wzgl�du 
na brak pieni�dzy, z p�atnych wizyt u lekarzy dentystów zrezygnowa�o 4,2% rodzin z 1 dzieckiem i 6,2% 
z 2 dzieci, natomiast w�ród rodzin wielodzietnych rezygnuj�cych by�o ponad 14%.  
 
Wykres 2.3.10. 

Rezygnacja z niezbdnych dla dzieci wizyt u lekarzy 
w % gospodarstw rodzinnych 

 
 

                                                 
11  Patrz przypis nr 8 na str. 42. 
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Zakup leków, witamin i innych preparatów 

Z zakupu przepisanych dzieciom leków, witamin i innych preparatów rezygnowa�o 3,2% gospodarstw 

rodzinnych z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu i nie odnotowano zró
nicowania dla miast i wsi.  

 
Wykres 2.3.11. 

Rezygnacja z zakupu leków, witamin i innych preparatów 
w % gospodarstw rodzinnych 

 

 

Znacz�ce ró
nice w zakresie mo
liwo�ci zakupu leków, witamin i  innych preparatów, zaobserwowano 

mi�dzy gospodarstwami rodzinnymi12 z 1 lub 2 dzieci na utrzymaniu, a rodzinami wielodzietnymi. O ile 2,6% 

gospodarstw rodzinnych z 1 dzieckiem i niemal
e tyle samo, bo 2,4% rodzin z 2 dzieci nie by�o w stanie 

zakupi	 zaleconych dzieciom przez lekarza leków, witamin i innych preparatów, o tyle gospodarstw rodzinnych 

z 3 dzieci i wi�cej znajduj�cych si� w podobnej sytuacji by�o ju
 6,7%.  

 

Potrzeby dzieci w zakresie wypoczynku i rekreacji 
 

Tygodniowy wypoczynek raz w roku 

Odsetek gospodarstw rodzinnych z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu, zmuszonych do rezygnacji 

z wys�ania dzieci na tygodniowy wypoczynek raz w roku, kszta�towa� si� na poziomie 33,3%. Rezygnacja 

z zaspokojenia tej potrzeby wyst�pi�a zdecydowanie cz��ciej w�ród gospodarstw rodzinnych z co najmniej 

1 dzieckiem na wsi, ni
 w mie�cie (odpowiednio 42,2% i 27,1%). 

                                                 
12  Patrz przypis nr 8 na str.  42. 
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Bariera finansowa uniemo
liwiaj�ca wyjazd dzieci na przynajmniej tygodniowy wypoczynek raz w roku, 

wyst�pi�a13 u ponad 24% rodzin z 1 dzieckiem na utrzymaniu i ponad 32% z 2 dzieci. Zdecydowanie mniejsze 

mo
liwo�ci wys�ania swoich dzieci na tygodniowy wypoczynek poza miejsce zamieszkania mia�y rodziny 

wielodzietne, w�ród których problem taki zg�osi�o ponad 62% rodzin.  

 
Wykres 2.3.12. 

Brak mo�liwo�ci wys�ania wszystkich dzieci  
na przynajmniej tygodniowy wypoczynek raz w roku 

w % gospodarstw rodzinnych 
 

 

 

Istotna ró
nica w zapewnieniu wyjazdu wypoczynkowego dzieciom, wyst�pi�a równie
 mi�dzy 

ma�
e�stwami (oraz zwi�zkami nieformalnymi) z 1 dzieckiem – 18,7% rezygnuj�cych, a ma�
e�stwami 

(oraz zwi�zkami nieformalnymi) z 3 dzieci i wi�cej - tu odsetek rezygnuj�cych by� najwy
szy  i wyniós� 63,5%. 

Du
e trudno�ci z wys�aniem dzieci na wypoczynek mieli tak
e samotni rodzice oraz inne osoby z co najmniej 

1 dzieckiem na utrzymaniu, w�ród których odsetek rezygnuj�cych  z takiego wyjazdu by� zbli
ony i oscylowa� 

mi�dzy 45% a 47%. 
 

                                                 
13  Patrz przypis nr 8 na str. 42. 
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Udzia� w wyj�ciach i imprezach szkolnych 
Spo�ród wszystkich gospodarstw rodzinnych z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 7,3% z nich 

deklarowa�o brak pieni�dzy na udzia� ich dzieci we wszelkich wyj�ciach i imprezach szkolnych. Szczególnie 
w gospodarstwach wiejskich rodzice/opiekunowie nie byli w stanie zapewni	 dzieciom udzia�u w tego typu 
wydarzeniach – 9,2%  rodzin. W mie�cie za�, taki problem odnotowano u 6,0% rodzin. 

Brak mo
liwo�ci uczestniczenia przez dzieci w wyj�ciach i innych imprezach organizowanych przez 
szko��, w których niezb�dny jest udzia� finansowy rodziców/opiekunów, najcz��ciej zg�aszany by�14 przez 
gospodarstwa rodzinne z 3 dzieci i wi�cej (prawie 18%). W mniejszym stopniu problem udzia�u dzieci 
w wyj�ciach i imprezach szkolnych, spowodowany brakiem pieni�dzy, zg�asza�y gospodarstwa rodzinne 
z 1 i 2 dzieci na utrzymaniu (odpowiednio 4,4% i 6,5%).  

 
Wykres 2.3.13. 

Rezygnacja z udzia�u dzieci w wyj�ciach i innych imprezach szkolnych  
w % gospodarstw rodzinnych 

 

 

 
W ma�
e�stwach (oraz zwi�zkach nieformalnych) z 2 dzieci, konieczno�	 rezygnacji z tego rodzaju 

wydarze� by�a zg�aszana przez 4,7% gospodarstw rodzinnych, ale ju
 w ma�
e�stwach (oraz zwi�zkach 
nieformalnych) z 3 dzieci i wi�cej, mo
liwo�ci udzia�u dzieci we wszelkiego typu imprezach szkolnych by�y 
bardziej ograniczone. Odsetek rezygnuj�cych w�ród tego typu rodziny by� najwi�kszy i wyniós� 20,1%.  

 

                                                 
14  Patrz przypis nr 8 na str. 42. 
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Zakup sprz�tu rekreacyjno-sportowego oraz zabawek i gier 

W�ród gospodarstw rodzinnych  z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu ponad 6% z nich zg�asza�o 

brak podstawowego sprz�tu rekreacyjno-sportowego dla dzieci. Taki sam odsetek gospodarstw rodzinnych 

z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu nie by� w stanie, z powodu braku pieni�dzy, zapewni	 swoim 

dzieciom zabawek i gier popularnych w�ród rówie�ników. Nie odnotowano zró
nicowania pomi�dzy miastami 

i wsi� w stopniu zapewnienia dzieciom sprz�tu sportowego. Natomiast zakupienie zabawek i gier dzieciom 

by�o problemem dla 8,3% rodzin wiejskich z co najmniej 1 dzieckiem i dla 4,8% rodzin mieszkaj�cych 

w mie�cie. 

Gospodarstwa15 z 1 i 2 dzieci w podobnym stopniu rezygnowa�y z zakupu sprz�tu rekreacyjno-

sportowego (odpowiednio 4,4% i 5,8%), jak z zakupu zabawek oraz gier (odpowiednio 4,3% i 5,1%). 

W gospodarstwach rodzinnych z 3 dzieci i wi�cej, udzia� rezygnuj�cych z zakupu sprz�tu rekreacyjno-

sportowego i zabawek oraz gier by� wi�kszy i wynosi� odpowiednio12,9% i 14,7%. 

 
Wykres 2.3.14. 

Brak posiadania przez dziecko podstawowego  
sprztu rekreacyjno-sportowego oraz zabawek i gier 

w % gospodarstw rodzinnych 
 

 
 

 
                                                 
15  Patrz przypis nr 8 na str. 42. 
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Najwi�kszy problem w zapewnieniu dzieciom podstawowego sprz�tu rekreacyjno-sportowego 

wyst�powa� w�ród samotnych rodziców z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu (18,0%). Natomiast 

w zapewnieniu zabawek i gier najwi�ksze trudno�ci mia�y ma�
e�stwa (oraz zwi�zki nieformalne) z 3 dzieci 

i wi�cej – ponad 17%. 

 
Kieszonkowe dla nastoletnich dzieci 

W prawie 13% gospodarstw rodzinnych z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu, dzieci nie 

otrzymywa�y kieszonkowego od swych rodziców/opiekunów. Sytuacje takie zdarza�y si� u 15,1% rodzin 

z co najmniej 1 dzieckiem mieszkaj�cych na wsi i 11,0% rodzin w mie�cie. 

W rodzinach z 1 dzieckiem na utrzymaniu16 brak mo
liwo�ci zapewnienia dzieciom kieszonkowego 

wyst�pi� u prawie 8% z nich, natomiast w przypadku rodzin wielodzietnych, udzia� rezygnuj�cych by� 

wi�kszy - 31,0%. 
 
Wykres 2.3.15. 

Brak mo�liwo�ci zapewnienia nastoletnim dzieciom kieszonkowego a 

w % gospodarstw rodzinnych 
 

 
 
a  Pozwalaj�cego co najmniej raz w miesi�cu na wyj�cie do kina/teatru/dyskoteki/klubu lub kupienie p�yty/ksi�
ki/innego drobiazgu. 

                                                 
16  Patrz przypis nr 8 na str. 42. 
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Mo
liwo�	 zapewnienia kieszonkowego nastoletnim dzieciom by�a najwi�ksza w�ród ma�
e�stw 

(oraz zwi�zków nieformalnych) z 1 dzieckiem, gdzie odsetek gospodarstw rodzinnych rezygnuj�cych 

z zaspokojenia tej potrzeby wyniós� 4,3%. Z powodu trudno�ci finansowych z zapewnienia kieszonkowego 

zrezygnowa�o 29,5% ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) z 3 dzieci i wi�cej oraz 24,8% samotnych 

rodziców z co najmniej 1 dzieckiem. 

W podsumowaniu analizy stopnia zaspokojenia potrzeb dzieci, nale
y stwierdzi	, 
e najwi�ksze 

trudno�ci z ich zapewnieniem ze wzgl�dów finansowych mia�y ma�
e�stwa (oraz zwi�zki nieformalne) 

z 3 dzieci i wi�cej oraz samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu. 

W rodzinach z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu, najcz��ciej rezygnowano z zapewnienia 

dzieciom tygodniowego wyjazdu wypoczynkowego raz w roku. Natomiast wy
ywienie i zakup leków by�y tymi 

potrzebami, z których takie gospodarstwa rezygnowa�y najrzadziej. 
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2.4.  WARUNKI MIESZKANIOWE GOSPODARSTW RODZINNYCH  
(rozdzia� oparty na wynikach badania EU-SILC 2011) 

 

W niniejszym rozdziale opisane zosta�y rodzaje zamieszkiwanych budynków przez gospodarstwa 

rodzinne, metra
 mieszka� i domów, ich stan techniczny i wyposa
enie w instalacje techniczne, wyposa
enie 

w dobra trwa�ego u
ytku oraz ocen� rejonu i otoczenia mieszkania. Zale
nie od opisywanych zagadnie� 

zastosowano podzia� na miasto i wie� oraz typ gospodarstw rodzinnych. 

 

Rodzaj zamieszkiwanego budynku 

Prawie po�owa (45,2%) gospodarstw rodzinnych w Polsce zamieszkiwa�a w domach jednorodzinnych 

wolnostoj�cych. Kolejnym najcz��ciej zamieszkanym typem (40,1%) by�y budynki wielorodzinne z 10 lub 

wi�ksz� liczb� lokali mieszkalnych – czyli bloki lub kamienice. Budynki z mniej ni
 10 lokalami zamieszkiwa�o 

co dziesi�te gospodarstwo rodzinne (9,9%), za� w domach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej 

(w tym w tzw. „bli�niakach”) 
y�o 4,6% gospodarstw rodzinnych. 

 
Wykres 2.4.1. 

Rodzaj zamieszkiwanego budynku 
 

45,2%

40,1%

9,9%
4,6% W domu jednorodzinnym wolno stoj�cym

W budynku z 10 lub wi�cej lokalami mieszkalnymi 

W budynku z mniej ni� 10 lokalami mieszkalnymi

W domu jednorodzinnym w zabudowie szeregowej
(równie� bli�niak) 

 

W miastach gospodarstwa rodzinne najcz��ciej zamieszkiwa�y bloki i kamienice czyli budynki z 10 

i wi�cej lokalami mieszkalnymi (59,4%). Dla porównania na wsi ten typ budynku by� zamieszkiwany najrzadziej 

(4,1%). Z kolei na wsi 82,8% gospodarstw zamieszkiwa�o w budynkach jednorodzinnych wolnostoj�cych, 

podczas gdy w miastach by�o to 24,2%. O wiele mniejsze ró
nice wyst�powa�y w strukturze pozosta�ych typów 

budynków zamieszkiwanych w miastach i na wsi. 
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Wykres 2.4.2.  
Rodzaj zamieszkiwanego budynku w mie�cie 

 

 
 
 
 
 
Wykres 2.4.3.  

Rodzaj zamieszkiwanego budynku na wsi 
 

 

 
 
Tytu� prawny u�ytkowanego mieszkania 

Analizuj�c tytu� prawny gospodarstwa rodzinnego do u
ytkowania mieszkania widzimy, 
e prawie 82% 
gospodarstw rodzinnych zamieszkiwa�o lokal, który by� ich w�asno�ci� lub dysponowa�o spó�dzielczym 
w�asno�ciowym prawem do tego lokalu. Po�ród nich co dziewi�te mieszkanie (10,9%) by�o obci�
one 
kredytem hipotecznym. 
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Wykres 2.4.4. 
Tytu� prawny z jakiego u�ytkowane jest mieszkanie 

 

 
 

Pozosta�e gospodarstwa rodzinne zamieszkiwa�y lokale, do których nie posiada�y prawa w�asno�ci 

(lub spó�dzielczego w�asno�ciowego prawa do lokalu). I tak, lokale komunalne, socjalne lub s�u
bowe 

zamieszkiwa�o 8,4% gospodarstw rodzinnych, 5,5% wynajmowa�o mieszkanie, natomiast 3,2% posiada�o 

spó�dzielcze lokatorskie prawo do zajmowanego lokalu.  

Po�ród ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) z dzie	mi na utrzymaniu w�asnym mieszkaniem lub 

domem dysponowa�o 77,3% z nich, (18,6% w�a�ciciele sp�acaj�cy kredyt, 58,8% w�a�ciciele nieobci�
eni 

kredytem).  

Im wi�ksza by�a liczba dzieci na utrzymaniu rodziców, tym bardziej zwi�ksza� si� odsetek tych, którzy 

s� w�a�cicielami mieszka� b�d� domów nieobci�
onych kredytem hipotecznym. 55,5% ma�
e�stw 

(oraz zwi�zków nieformalnych) z 1 dzieckiem dysponowa�o w�a�nie takim lokalem, w�ród gospodarstw 

z 3 i wi�cej dzieci na utrzymaniu by�o to 64,5%.  

Mo
na zauwa
y	, 
e wy��czenie zwi�zków nieformalnych z analizowanych typów gospodarstw 

skutkuje zwi�kszeniem odsetka posiadaj�cych lokal na w�asno�	. Najwi�ksz� grup� spo�ród wszystkich typów 

gospodarstw rodzinnych, które dysponowa�y mieszkaniem w�asnym, by�y ma�
e�stwa z 2 dzieci na utrzymaniu 

(90,2%). Po przeciwnym biegunie by�y samotne matki (z co najmniej 1 dzieckiem). Tylko 66,2% z nich mia�o 

mieszkanie w�asne lub spó�dzielcze w�asno�ciowe. Tym samym 33,8% takich osób nie posiada�a mieszkania 

na w�asno�	.  
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Metra�  

Analiza metra
u mieszka�, który u
ytkowa�y gospodarstwa rodzinne w Polsce, przedstawia ich bardzo 

zró
nicowan� sytuacj�. Powierzchnia ta waha�a si� bowiem od kilkunastu do kilkuset metrów kwadratowych  

i przyjmowa�a �redni� warto�	 82 m2 na 1 gospodarstwo rodzinne. Na wsi wynosi�a ok. 100 m2 i by�a �rednio  

o 30 m2 wi�ksza ni
 na obszarach miejskich – cz��ciowo z racji opisywanych wcze�niej ró
nic w typie 

u
ytkowanych budynków na obu terenach.  

 
Wykres 2.4.5. 

�rednia powierzchnia mieszkania wed�ug typu gospodarstwa rodzinnego 
 w mie�cie i na wsi 

 
 

Analizuj�c poszczególne typy rodzin widzimy, 
e najmniejszy �redni metra
 mieli do swojej dyspozycji 

samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu (66 m2). W mie�cie by�y to 63 m2, za� na wsi 81 m2. 

Ma�
e�stwa (oraz zwi�zki nieformalne) z 1 dzieckiem na utrzymaniu dysponowa�y �redni� powierzchni� 73 m2, 

w tym 66 m2 w mie�cie i 98 m2 na wsi. W przypadku ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) z 2 dzieci 

na utrzymaniu metra
 wyniós� przeci�tnie 85 m2 (78 m2 w mie�cie i 102 m2 na wsi).  

Posiadanie 3 i wi�cej dzieci w rodzinie nie przek�ada�o si� na proporcjonalny przyrost u
ytkowanej 

powierzchni. Takie gospodarstwa mia�y do dyspozycji �rednio 91 m2 (79 m2 w mie�cie i 103 m2 na wsi). Z kolei 

ma�
e�stwa (oraz zwi�zki nieformalne) bez dzieci na utrzymaniu u
ytkowa�y �rednio 69 m2, z czego  

w miastach 63 m2, za� na wsi 86 m2.   

Z kolei porównuj�c powierzchni� zajmowan� przez gospodarstwa rodzinne, w których 
yj� osoby 

starsze lub osoby niepe�nosprawne do pozosta�ych gospodarstw, nie zanotowano istotnych ró
nic. 
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Wykres 2.4.6. 

Metra� na osob wed�ug typu gospodarstwa rodzinnego  
w mie�cie i na wsi 

 

 
 

redni metra
 na osob� wyniós� 26,5 m2 dla gospodarstw rodzinnych ogó�em, z czego na wsi 29,2 m2, 

za� w mie�cie 24,9 m2. Bior�c pod uwag� typy gospodarstw rodzinnych, najwy
szy metra
 na osob� wyst�pi� 

w�ród ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) bez dzieci na utrzymaniu, gdzie wyniós� on prawie 35 m2 

(w mie�cie 32 m2, na wsi 43 m2), najni
szy za� w�ród ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) z 3 i wi�cej 

dzie	mi, tj. nieco powy
ej 17 m2 (w mie�cie 15 m2, na wsi 20 m2). W�ród samotnych rodziców z co najmniej 

1 dzieckiem na utrzymaniu metra
 na osob� wyniós� ok. 29 m2 (w mie�cie 28 m2, na wsi 33 m2). 

20,3% gospodarstw rodzinnych uzna�o, 
e ich mieszkanie jest zbyt ma�e. W miastach opini� tak� 

wyrazi�o 23,0%, za� na wsi 15,7% gospodarstw. Samotni rodzice17 utrzymuj�cy co najmniej 1 dziecko ocenili 

mieszkanie jako zbyt ma�e w 25,9% przypadków. W�ród ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych), odsetek 

negatywnych ocen co do wielko�ci mieszkania rós� wraz ze wzrostem liczby dzieci na utrzymaniu. O ile 

bowiem opini� taka wyrazi�o 9,7% ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) nie posiadaj�cych dzieci 

na utrzymaniu, to w gospodarstwach z 1 dzieckiem na utrzymaniu odsetek wzrasta� do 26,5%, w przypadku 

2 dzieci na utrzymaniu odsetek wyniós� 28,9%, za� gdy w gospodarstwie by�o 3 lub wi�cej dzieci 

na utrzymaniu, odsetek wyniós� 36,6%.  

                                                 
17  Zdecydowanie dominuj�c� grup� stanowi�y samotne matki.  
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Stan techniczny mieszkania  

11,0% ogó�u gospodarstw rodzinnych oceni�o, 
e u
ytkowane przez nie mieszkanie jest 
w niezadowalaj�cym stanie technicznym z uwagi na wilgo	, tj. ma przeciekaj�cy dach, grzyb na �cianach, 
pod�ogach, fundamencie lub posiada butwiej�ce okna lub pod�ogi. Z tego powodu jako niezadowalaj�cy stan 
mieszkania oceni�o co pi�te gospodarstwo rodzinne zamieszkuj�ce budynek z mniej ni
 10 lokalami 
mieszkalnymi. 14,7% oceni�o w ten sposób swoje mieszkanie mieszcz�ce si� w domu jednorodzinnym 
w zabudowie szeregowej (w tym „bli�niakach”), za� domy jednorodzinne wolnostoj�ce - 11,3%. Najlepiej pod 
tym wzgl�dem ocenione zosta�y mieszkania mieszcz�ce si� budynkach z 10 lub wi�cej lokalami mieszkalnymi 
– czyli g�ównie bloki i kamienice – jedynie 8,1% mia�o ww. problemy. 

Na wsi budynki  by�y oceniane pod typ wzgl�dem nieco gorzej (13,1%) ni
 w mie�cie (9,9%). O ile 
na obu obszarach ocena „zawilgocenia” domów wolnostoj�cych by�a zbli
ona (ok.11%), o tyle znacznie rosn� 
odsetki rodzin wiejskich, które maj� ww. problemy zamieszkuj�c w budynku z mniej ni
 10 lokalami 
mieszkalnymi (25,4% na wsi i 17,8% w mie�cie) oraz w domu jednorodzinnym w zabudowie szeregowej 
(20,6% na wsi i 12,0% w mie�cie). Równie
 mieszkania z 10 lub wi�cej lokalami mieszkalnymi by�y cz��ciej 
nara
one na wilgo	 na terenach wiejskich (12,3%) ni
 miejskich (7,9%).  

Spo�ród typów gospodarstw rodzinnych, najcz��ciej wskazywali „zawilgocenie” mieszkania samotni 
rodzice z co najmniej 1 dzieckiem (15,8%), a tak
e ma�
e�stwa (oraz zwi�zki nieformalne) z co najmniej 3 lub 
wi�ksz� liczb� dzieci (14,4%). Najrzadziej wyst�powa�o ono u ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) 
z 1 dzieckiem (7,9%) oraz bez dzieci (8,6%). 
 
Wykres 2.4.7. 

Ocena stanu technicznego mieszka� i domów w mie�cie i na wsi 
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W przypadku oceny na ile mieszkanie nie jest wystarczaj�co ciep�e w zimie, tzn. nie posiada 
sprawnego technicznie ogrzewania lub dostatecznej izolacji budynku, opini� tak� ogó�em wyrazi�o 15,8% 
gospodarstw rodzinnych. Na wsi opini� tak� wyrazi�o 16,9%, za� w mie�cie 15,2%.  

Spo�ród typów gospodarstw rodzinnych, swoje mieszkanie jako niewystarczaj�co ciep�e w zimie 
najcz��ciej oceniali samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem (22,8%). W�ród pozosta�ych grup gospodarstw 
rodzinnych odsetek nieposiadaj�cych sprawnego technicznie ogrzewania b�d� dostatecznej izolacji budynku 
wyniós� ok. 12-15%. 

Mieszkania, jako niewystarczaj�co ch�odne w lecie oceni�o ogó�em 27,3% gospodarstw rodzinnych. 
Bior�c pod uwag� miejsce zamieszkania, gorzej pod tym wzgl�dem zosta�y ocenione lokale w mie�cie (30,2%) 
ni
 na wsi (22,3%).  

Spo�ród typów gospodarstw rodzinnych, najcz��ciej swoje mieszkanie oceniali jako niewystarczaj�co 
ch�odne w lecie mieszkania samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem (33,9%), za� najrzadziej ma�
e�stwa 
(oraz zwi�zki nieformalne) z 2 dzieci (24,4%). 
 
Wyposa�enie mieszka�  

4% badanych gospodarstw rodzinnych zadeklarowa�o, 
e u
ytkowane mieszkanie nie jest 
wyposa
one w �azienk� z wann� lub prysznicem. Wi�kszy odsetek takich mieszka� znajdowa� si� na wsi 
(7,0%) ni
 w miastach (2,4%). Nieco mniejsza liczba gospodarstw ogó�em (3,4%) nie posiada�a ust�pu 
sp�ukiwanego bie
�c� wod� – na wsi (6,9% mieszka�), a w miastach  (1,4%).  

Nieco gorzej przedstawia�o si� wyposa
enie mieszkania w bie
�c� wod� ciep�� – zarówno z sieci, 
jak i ogrzewan� lokalnie za pomoc� piecyka lub termy. Ogó�em nie posiada�o jej 4,1% gospodarstw 
rodzinnych. Na wsi by�o to 7,1% gospodarstw, za� w mie�cie 2,4%. Kran z bie
�c� zimn� wod� by� w praktyce 
powszechnie dost�pny w rodzinnych gospodarstwach domowych ogó�em i w miastach (ponad 99%), jedynie 
na wsi brakowa�o go u 2% rodzinnych gospodarstw domowych. W badaniu nie odnotowano gospodarstw 
nieposiadaj�cych instalacji elektrycznej. 

 
Wykres 2.4.8. 

Odsetek gospodarstw rodzinnych nieposiadaj
cych danego wyposa�enia  
w mie�cie i na wsi 
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Wyposa�enie mieszka� w dobra trwa�ego u�ytku18  

Na podstawie analizy wyposa
enia w wybrane dobra trwa�ego u
ytku mo
na stwierdzi	, 
e komputer 
znajdowa� si� w oko�o 3/4 gospodarstw rodzinnych. 61,8% mia�o do swojej dyspozycji komputer stacjonarny, 
43,3% posiada�o komputer przeno�ny, za� 27,8% posiada�o komputery obu rodzajów. Wida	, 
e komputer 
stacjonarny by� bardziej powszechny ni
 komputer przeno�ny. W miastach komputer by� obecny w 80,7% 
gospodarstw, podczas gdy na wsi odsetek ten maleje do 71,2%.  

Komputer by� najbardziej powszechny w�ród ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) z dzie	mi 
na utrzymaniu – mia�o go ponad 90% z nich, niezale
nie od liczby dzieci. Najrzadziej obecny by� komputer 
w gospodarstwach ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) bez dzieci na utrzymaniu (47,0%), co jest 
zwi�zane ze �rednio bardziej zaawansowanym wiekiem osób tworz�cych tego typu gospodarstwa rodzinne.  

Dost�p w gospodarstwach rodzinnych do Internetu przedstawia� si� podobnie jak ich wyposa
enie 
w komputery – 70,7% wszystkich gospodarstw rodzinnych w Polsce posiada�o w 2011 r. dost�p do Internetu. 
Wi�kszy dost�p by� na terenach miejskich (75,1%) ni
 na wsi (62,9%). Bior�c pod uwag� podzia� wed�ug typów 
gospodarstw rodzinnych, najszerszy dost�p do Internetu by� po�ród ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) 
z dzie	mi na utrzymaniu (ponad 80%), za� najmniejszy w�ród ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) 
bez dzieci (47,6%). 
 
Wykres 2.4.9. 

Wyposa�enie w komputer i Internet wed�ug typu gospodarstwa rodzinnego 

 
 

                                                 
18  Przedstawione informacje o wyposa
eniu w wybrane dobra trwa�ego u
ytku dotycz� gospodarstw rodzinnych i w zwi�zku z tym 
nie s� bezpo�rednio porównywalne z wynikami dotycz�cymi gospodarstw domowych z innych bada� realizowanych przez  GUS. 
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W zwi�zku z tym, 
e w 2011 r. prawie ka
de gospodarstwo rodzinne (ponad 99%), posiada�o pralk� 

i lodówk�, warto przyjrze	 si� wyposa
eniu w zmywark�, która staje si� coraz cz��ciej obecna 

w gospodarstwie domowym. Posiada�o j� 21,8% gospodarstw (w mie�cie 24,2%, na wsi 17,6%). Najwi�kszy 

odsetek gospodarstw maj�cych na wyposa
eniu to udogodnienie dotyczy� ma�
e�stw (oraz zwi�zków 

nieformalnych) z 2 dzieci (35,5%) oraz z 1 dzieckiem na utrzymaniu (33,3%). Ma�
e�stwa (oraz zwi�zki 

nieformalne) z co najmniej 3 dzieci mia�y zmywark� nieco rzadziej (29,2%). Stosunkowo rzadko by�a ona 

obecna w domach samotnych rodziców mieszkaj�cych z dzie	mi na utrzymaniu wraz z innymi osobami – 

16,0%.  

Samochód prywatny by� w 2011 roku w dyspozycji 75,4% gospodarstw rodzinnych, przy czym 

w miastach odsetek ten wyniós� 72,4% za� na wsi 80,7%. Po�ród poszczególnych typów gospodarstw 

rodzinnych samochód by� najbardziej powszechny w ma�
e�stwach (oraz zwi�zkach nieformalnych) 

z 1 dzieckiem (85,8%), z 2 dzieci (87,5%)  oraz z co najmniej 1 dzieckiem i innymi osobami w gospodarstwie 

(88,8%). Najrzadziej auto posiadali samotni rodzice - 51,4%.  

 

Rejon i otoczenie mieszkania  

Gospodarstwa rodzinne mia�y równie
 mo
liwo�	 oceny otoczenia zamieszkiwanego lokalu. I tak 

na przyk�ad przeci�tnie w Polsce 15,2% gospodarstw ocenia�o swoje miejsce zamieszkania jako nara
one 

na nadmierny ha�as pochodz�cy od s�siadów lub z zewn�trz (np. ruch uliczny, zak�ady przemys�owe). 

W mie�cie tak ocenia�o swoj� sytuacj� prawie co pi�te gospodarstwo (19,2%), za� na wsi 8,2%.  
 
Wykres 2.4.10. 

Odsetek gospodarstw rodzinnych oceniaj
cych otoczenie zamieszkania lokalnego 
 jako zagro�one ze wzgldu na przyczyny (w mie�cie i na wsi) 
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Wi�ksza ró
nica na korzy�	 mieszka� po�o
onych na wsi by�a w przypadku oceny zanieczyszczenia 
okolicy, takiego jak: bród, py�, zanieczyszczona woda. W mie�cie by�o to 14,3%, na wsi 5,7%. Odsetek 
dla ca�ej populacji w kraju wynosi� 11,2%. Jeszcze lepiej wypada�y gospodarstwa na wsi w ocenie zagro
enia 
przest�pczo�ci� lub wandalizmem. Dotyka�y one 1,4% z nich, podczas gdy w miastach a
 9,7% 
(�rednia dla ogó�u 6,7%). 

Z kolei na obszarach wiejskich a
 14,4% gospodarstw rodzinnych zamieszkiwa�o w rejonie o z�ej 
infrastrukturze (np. brak podstawowych sklepów, brak dróg dojazdowych). W miastach by�o to 4%. Przeci�tnie 
dla wszystkich gospodarstw odsetek ten wyniós� 7,8%. W ocenie rejonu i otoczenia mieszkania nie by�o 
istotnych ró
nic pomi�dzy poszczególnymi typami gospodarstw rodzinnych. 
 
Podsumowanie 

Przygl�daj�c si� warunkom mieszkaniowym gospodarstw rodzinnych w 2011 roku mo
na zauwa
y	, 

e w najmniej korzystnej sytuacji cz�stokro	 znajdowali si� samotni rodzice (w�ród których zdecydowanie 
dominowa�y matki) wychowuj�cy jedno lub wi�cej dzieci. 1/3 z nich (33,7%) nie by�a w�a�cicielem 
zamieszkiwanego lokalu. Samotni rodzice dysponowali równie
 najmniejszymi lokalami – �rednio 66 m2 – 
o 20% mniejszym ni
 �rednia powierzchnia dla wszystkich gospodarstw rodzinnych. Nale
y jednak zaznaczy	, 

e powierzchnia przypadaj�ca na osob� w tych gospodarstwach by�a nieco wy
sza od �redniej dla wszystkich 
typów. Wynika�o to z tego, 
e stosunkowo ma�e lokale zamieszkiwane by�y przewa
nie przez tylko 2 osoby 
(matk� i dziecko). Mimo tego co czwarty samotny rodzic oceni� mieszkanie jako zbyt ma�e. Równocze�nie 
wskazywali oni najcz��ciej spo�ród wyró
nionych typów gospodarstw na niedostateczny stan techniczny 
mieszkania jak zawilgocenie (15,8%), niedostateczn� temperatur� w zimie (22,8%) oraz zbyt wysok� latem 
(33,9%).  

Pod wzgl�dem metra
u przypadaj�cego na jedn� osob� w relatywnie niekorzystnej sytuacji 
pozostawa�y ma�
e�stwa (oraz zwi�zki nieformalne) z 3 i wi�cej dzieci na utrzymaniu. Co prawda �redni 
metra
 lokalu by� nieco wi�kszy ni
 w przypadku gospodarstw z 2 dzieci (o 5,6 m2), ale nie wydaje si� 
to powierzchnia adekwatna do wi�kszej (o co najmniej jedno) liczby dzieci w mieszkaniu. Wida	 to w �rednim 
metra
u na osob� w gospodarstwach wielodzietnych. Na osob� przypada�o w nich 17,4 m2 – najmniej po�ród 
wszystkich wyró
nionych typów gospodarstw rodzinnych.  
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2.5.  DOCHODY I WYDATKI RODZIN 
(rozdzia� oparty na wynikach badania bud
etów gospodarstw domowych 2011) 

 
W niniejszym rozdziale zaprezentowane zosta�y informacje pochodz�ce z badania bud
etów 

gospodarstw domowych 2011. Dane dotycz�ce dochodów i wydatków prezentowane s� jako przeci�tne 
warto�ci miesi�czne. Przy prezentacji danych dochodowych pos�u
yli�my si� kategori� dochodu do dyspozycji, 
g�ównej sk�adowej przychodów ogó�em gospodarstwa domowego. Przy wydatkach zastosowali�my kategori� 
wydatków na towary i us�ugi konsumpcyjne. W analizie pos�ugujemy si� b�d� pe�n� nazw� b�d� u
ywamy 
s�owa „wydatki” na okre�lenie tej kategorii. 
 
Dochód do dyspozycji 

Dochód do dyspozycji ogó�em wyniós� dla gospodarstw rodzinnych �rednio 3852 z�. Bior�c pod uwag� 
typ gospodarstwa rodzinnego, najwy
szy dochód do dyspozycji na gospodarstwo rodzinne wyst�powa� w�ród 
ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) z 2 dzieci na utrzymaniu (4309 z�, co stanowi�o 111,7% w stosunku 
do �redniej), za� najni
szy w�ród samotnych rodziców z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu (2586 z�, 
tj. 67,1% �redniej). Dochód ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu 
wynosi� 3813 z� i by� na niemal tym samym poziomie co �rednia (99,0%), przy czym nale
y zauwa
y	, 

e �rednia liczba osób w gospodarstwie domowym by�a w tym przypadku wy
sza. 

 
Wykres 2.5.1. 

Dochód do dyspozycji na gospodarstwo rodzinne  
wed�ug typów gospodarstw rodzinnych 

 

 

 
Dochód do dyspozycji na osob� kszta�towa� si� na poziomie �rednio 1140 z�. Najwy
szy dochód 

do dyspozycji na osob� wyst�powa� w�ród ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) bez dzieci na utrzymaniu 
(1654 z�, tj. 45,1% w stosunku do �redniej), za� najni
szy w�ród ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) 
z 3 dzieci na utrzymaniu (697 z�, tj. 61,1% �redniej). 
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Analiz� sytuacji dochodowej rodziny warto uzupe�ni	 o analiz� ekwiwalentnego dochodu 
do dyspozycji. Dochód na osob� mo
e zniekszta�ca	 obraz rzeczywisto�ci, gdy
 dzieli dochód na rodzin� 
równo pomi�dzy wszystkich jej cz�onków. Tymczasem skala ekwiwalentno�ci uwzgl�dnia struktur� 
demograficzn� cz�onków gospodarstwa domowego i dostosowuje do niej wielko�	 dochodu. Inaczej bowiem 
b�d� si� kszta�towa	 potrzeby zwi�zane z dochodem w gospodarstwie, gdzie np. wyst�puje trójka dzieci 
w przedziale wiekowym 5-10 lat, a inaczej w gospodarstwie, gdzie jest dwójka dzieci, ale s� one w wieku 
powy
ej 14 lat. 
 
Wykres 2.5.2. 

Dochód do dyspozycji na osob oraz dochód ekwiwalentny  
wed�ug typów gospodarstw rodzinnych 

 

 
 

Dochód ekwiwalentny19 w gospodarstwie rodzinnym ogó�em kszta�towa� si� w Polsce na poziomie 
1862 z�. O ile w przypadku dochodu na osob�, najwy
sza warto�	 wyst�powa�a w�ród ma�
e�stw 
(oraz zwi�zków nieformalnych) bez dzieci, o tyle w przypadku dochodu ekwiwalentnego maksymaln� warto�	 
odnotowano dla ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) z 1 dzieckiem na utrzymaniu (2233 z�, co stanowi�o 
119,9% �redniej). Poza tym dochód ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) z 2 dzieci na utrzymaniu 
plasowa� si� nieco powy
ej �redniej dla wszystkich gospodarstw rodzinnych i wynosi� 1931 z� (tj. 103,7%). 
Ma�
e�stwa (oraz zwi�zki nieformalne) z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu wykazywa�y dochód na poziomie 
1365 z� (73,3% �redniej), za� samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu na poziomie 1646 z� 
(88,4% warto�ci przeci�tnej).  

W dalszej cz��ci rozdzia�u, gdzie przygl�damy si� dochodom do dyspozycji gospodarstw domowych 
wed�ug wybranych cech, analizujemy kategorie dochodu gospodarstw domowych przypadaj�cego na jedn� 
osob�. 
                                                 
19  Przy obliczeniach wyników z zakresu dochodów zastosowano zmodyfikowan� skal� ekwiwalentno�ci OECD. Por. Uwagi 
metodyczne. 
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Miasto a wie� 

Sytuacj� dochodow� gospodarstw rodzinnych w 2011 r. istotnie ró
nicowa�o miejsce zamieszkania. 

Dochód do dyspozycji rodzin w mie�cie wynosi� �rednio 4013 z�, za� na wsi 3560 z�. Warto�ci te stanowi�y 

odpowiednio 104,2% oraz 92,4% �redniej warto�ci dochodu na gospodarstwo rodzinne ogó�em. Ró
nice 

pomi�dzy miastem i wsi� by�y bardziej zarysowane w przypadku dochodu do dyspozycji na osob�. Dochód ten 

wyniós� w mie�cie 1290 z�, tj. 113,2% warto�ci �redniej, za� na wsi 920 z� tj. 80,7%. 

Ró
nica w poziomie dochodów na rodzin� wypada�a na korzy�	 miasta w ka
dej g�ównej kategorii 

wed�ug typu gospodarstwa rodzinnego. Najwi�ksza skala ró
nicy wyst�powa�a w�ród ma�
e�stw 

(oraz zwi�zków nieformalnych) z 2 dzieci na utrzymaniu (ró
nica 1098 z� na korzy�	 miasta) oraz ma�
e�stw 

(oraz zwi�zków nieformalnych) z 1 dzieckiem na utrzymaniu (ró
nica 1026 z�). W przypadku ma�
e�stw 

(oraz zwi�zków nieformalnych) z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu ró
nica ta wynios�a 719 z�. Skala tej 

dysproporcji by�a ni
sza w przypadku samotnych rodziców z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu (419 z�).  

Jednak
e, bior�c pod uwag� dochód do dyspozycji na osob�, ró
nica w dochodach pomi�dzy 

miastem a wsi� by�a mniej widoczna w przypadku ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) z dzie	mi ni
 

w przypadku samotnych rodziców. Ma�
e�stwa (oraz zwi�zki nieformalne) z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu 

wykazywa�y w mie�cie przeci�tny dochód na osob� na poziomie 779 z�, za� na wsi 620 z� (ró
nica 159 z�). 

Samotni rodzice w mie�cie osi�gali �redni dochód do dyspozycji na osob� w wysoko�ci 1085 z�, 

za� na wsi 794 z� (ró
nica 290 z�). 
 
Wykres 2.5.3. 

Ró�nica pomidzy miastem a wsi
 w dochodzie do dyspozycji  
na gospodarstwo rodzinne oraz na osob wed�ug typów gospodarstw rodzinnych 
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Regiony20 

Najwy
sze dochody do dyspozycji dotyczy�y gospodarstw rodzinnych w regionie centralnym, gdzie 

wynios�y one 4426 z� na gospodarstwo rodzinne (114,9% w stosunku do �redniego dochodu) oraz 1364 z� 

na osob� (119,6% �redniego dochodu). Najni
szy dochód do dyspozycji odnotowano w regionie wschodnim, 

tj. 3503 z� na gospodarstwo rodzinne (90,9% �redniej) oraz 972 z� na osob� (85,2% �redniej). 

Uwzgl�dnienie regionu nie wp�yn��o na uszeregowanie typów gospodarstw rodzinnych wed�ug 

wielko�ci dochodu na osob�21. Rozpi�to�	 dochodu pomi�dzy typami gospodarstw rodzinnych 

w poszczególnych regionach przedstawia�a si� w zró
nicowany sposób. 

Najwy
sze zró
nicowanie dochodu do dyspozycji na osob� pomi�dzy typami gospodarstw rodzinnych 

wyst�powa�o w regionie centralnym oraz po�udniowo-zachodnim. Ró
nica pomi�dzy warto�ci� maksymaln� 

(dochodem na osob� ma�
e�stw oraz zwi�zków nieformalnych bez dzieci na utrzymaniu) a warto�ci� 

minimaln� (dochodem ma�
e�stw oraz zwi�zków nieformalnych z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu) 

w regionie centralnym wynios�a 1181 z�. Najmniejsza ró
nica pomi�dzy tymi typami gospodarstw rodzinnych 

wyst�powa�a w regionie, gdzie dochody by�y najni
sze, czyli w regionie wschodnim (687 z�). 
 
Wykres 2.5.4. 

Dochód do dyspozycji na osob wed�ug typów  
gospodarstw rodzinnych w poszczególnych regionach 

 

 
 

                                                 
20  Region centralny obejmuje województwa: �ódzkie, mazowieckie; region po�udniowy: ma�opolskie, �l�skie; wschodni: lubelskie, 
podkarpackie, podlaskie, �wi�tokrzyskie; pó�nocno-zachodni: wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie; po�udniowo-zachodni: 
dolno�l�skie, opolskie; pó�nocny: kujawsko-pomorskie, warmi�sko-mazurskie, pomorskie. 
21  Poza samotnymi rodzicami, którzy w regionie centralnym wykazywali wy
sze dochody na osob� od ma�
e�stw oraz zwi�zków 
nieformalnych z dwojgiem dzieci. 
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Sytuacja dochodowa regionu wschodniego by�a wyj�tkowa. Np. ma�
e�stwa (oraz zwi�zki 
nieformalne) bez dzieci na utrzymaniu odnotowywa�y w tym regionie ni
sze dochody na osob� ni
 ma�
e�stwa 
(oraz zwi�zki nieformalne) z 1 dzieckiem na utrzymaniu w regionach centralnym, po�udniowo-zachodnim oraz 
pó�nocnym. Z kolei ma�
e�stwa (oraz zwi�zki nieformalne) z 1 dzieckiem na utrzymaniu w regionie wschodnim 
osi�ga�y ni
sze dochody na osob� od samotnych rodziców i ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) 
z 2 dzieci na utrzymaniu z regionu centralnego. 

Bior�c pod uwag� typy gospodarstw rodzinnych, najwy
sze zró
nicowanie dochodu do dyspozycji 
na osob� pomi�dzy regionami dotyczy�o ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) bez dzieci na utrzymaniu 
(ró
nica pomi�dzy regionem centralnym a wschodnim wynios�a 619 z�) oraz samotnych rodziców z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu (527 z�), za� najni
sze ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) z co najmniej 
3 dzieci na utrzymaniu (ró
nica pomi�dzy regionem centralnym a pó�nocno-zachodnim by�a równa 159 z�). 

 
Niepe�nosprawni 

Istotny wp�yw na poziom dochodów mia�a obecno�	 osoby niepe�nosprawnej. W gospodarstwach 
rodzinnych z osobami niepe�nosprawnymi dochód do dyspozycji na gospodarstwo rodzinne wynosi� przeci�tnie 
3310 z�, podczas gdy w gospodarstwach bez osoby niepe�nosprawnej - 4016 z�22. Dochód pierwszej grupy 
stanowi� 85,9% �redniej dla ogó�u gospodarstw rodzinnych, za� drugiej 104,3%.  

Bior�c pod uwag� dochody do dyspozycji na osob�, gospodarstwa rodzinne z osobami 
niepe�nosprawnymi wykazywa�y dochód na poziomie 966 z�, za� gospodarstwa bez takich osób 1194 z�. 
W stosunku do �redniego dochodu do dyspozycji dla ogó�u gospodarstw rodzinnych warto�ci te stanowi�y 
odpowiednio 84,7% oraz 104,7%.  

 
Osoby starsze 

W gospodarstwach rodzinnych osób w wieku 60 lat i wi�cej dochód do dyspozycji w 2011 r. 
kszta�towa� si� na poziomie 2963 z� i by� znacznie poni
ej przeci�tnej warto�ci dochodu do ogó�u gospodarstw 
rodzinnych, tj. stanowi� 76,9% tej warto�ci. W gospodarstwach, w których wyst�powa�a przynajmniej 1 osoba 
w wieku 60 lat i wi�cej oraz inne osoby23 dochód ten wynosi� 3864 z� (tj. 100,3% w stosunku do �redniej), 
za� w gospodarstwach bez osób starszych 4015 z� (tj. 104,2% �redniej). 

O ile dochód na gospodarstwo w gospodarstwach rodzinnych osób w wieku 60 lat i wi�cej by� 
najni
szy spo�ród trzech wymienionych wy
ej kategorii, o tyle dochód na osob� w tej grupie by� najwy
szy 
i kszta�towa� si� na poziomie 1462 z� (tj. 128,2% �redniej) wobec 1048 z� (91,9% �redniego dochodu) 
w gospodarstwach, w których wyst�powa�a przynajmniej 1 osoba w wieku 60 lat i wi�cej oraz inne osoby, 
a tak
e 1139 z� (99,9% �redniej) w gospodarstwach bez osób starszych. Wynika to z przeci�tnie mniejszej 
liczby cz�onków gospodarstw rodzinnych osób starszych od liczby cz�onków gospodarstw rodzinnych 
bez takich osób. 

                                                 
22  W badaniu bud
etów gospodarstw domowych wyst�puj� tylko dwie roz��czne kategorie gospodarstw rodzinnych odno�nie 
wyst�powania osób niepe�nosprawnych (gospodarstwa z osobami niepe�nosprawnymi oraz gospodarstwa bez osób 
niepe�nosprawnych) w odró
nieniu od badania dochodów i warunków 
ycia EU-SILC, gdzie wyst�puj� trzy kategorie roz��czne. 
23  Gospodarstwa, w których wyst�powa�a przynajmniej 1 osoba w wieku 60 lat i wi�cej oraz inne osoby jest kategori� roz��czn� 
w stosunku do kategorii osób w wieku 60 lat i wi�cej. 
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�ród�a dochodów wed�ug typów gospodarstw rodzinnych 

�ród�a dochodów prezentujemy w podziale wed�ug przychodu ogó�em na ca�e gospodarstwo 
rodzinne24. 

 
Dochód z pracy 

Dochód z pracy najemnej wyniós� �rednio w miesi�cu 2258 z� i stanowi� najwi�ksze �ród�o przychodów 
gospodarstw rodzinnych ogó�em (49,6%). Udzia� ten by� wysoki w�ród ma�
e�stw (oraz zwi�zków 
nieformalnych) z 1 dzieckiem (67,6%) oraz z 2 dzieci na utrzymaniu (63,1%). Udzia�y te odbiega�y znacz�co 
od udzia�ów pracy najemnej w�ród innych typów gospodarstw rodzinnych. W�ród ma�
e�stw (oraz zwi�zków 
nieformalnych) z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu udzia� ten wynosi� jedynie 51,0%, w�ród samotnych 
rodziców z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 48,9%, za� w�ród ma�
e�stw (oraz zwi�zków 
nieformalnych) bez dzieci na utrzymaniu 36,8%. 
 
Wykres 2.5.5. 

Udzia� dochodu z pracy w przychodach ogó�em  
na gospodarstwo rodzinne wed�ug typów gospodarstw rodzinnych 

 

 

Dochód z pracy na w�asny rachunek wyniós� przeci�tnie 371 z� i stanowi� 8,1% przychodów ogó�em. 
W przekroju wed�ug typów gospodarstw rodzinnych, sytuacja przedstawia�a si� podobnie, jak w przypadku 
dochodu z pracy najemnej, tzn. najwy
sze udzia�y wykazywa�y ma�
e�stwa (oraz zwi�zki nieformalne) 
z 2 dzieci oraz z 1 dzieckiem na utrzymaniu. W tym przypadku jednak najwy
szy udzia� tego �ród�a dochodu 
wyst�powa� w�ród ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) z 2 dzieci (12,9%), w drugiej kolejno�ci za� 
ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) z 1 dzieckiem (11,4%). Najni
szy udzia� tego rodzaju dochodu 
wyst�powa� w�ród ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) bez dzieci (7,3%). Ma�
e�stwa bez dzieci 
na utrzymaniu wykazywa�y najni
szy udzia� dochodów, których �ród�em by�a praca, ze wzgl�du na to, 

e g�ówne �ród�o dochodu tej grupy gospodarstw rodzinnych stanowi�y ubezpieczenia spo�eczne. 

                                                 
24  Por. Uwagi metodyczne. 
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W przypadku gospodarstw rodzinnych z osobami niepe�nosprawnymi dochód z pracy najemnej 
wyniós� �rednio 1308 z� i stanowi� jedynie 33,4% ich przychodów ogó�em, podczas gdy w�ród gospodarstw 
bez osób niepe�nosprawnych by�o to odpowiednio 2545 z� i  53,6%. 

Tak
e dochód z pracy na w�asny rachunek mia� mniejsze znaczenie w przypadku gospodarstw 
z osobami niepe�nosprawnymi (�rednio 154 z�, tj. 3,9% przychodów ogó�em), ni
 w przypadku gospodarstw 
bez osób niepe�nosprawnych (przeci�tnie 436 z�, tj. 9,2% przychodów ogó�em). 

 
�wiadczenia rodzinne 

Kwota �wiadcze� rodzinnych wynosi�a dla ca�ej populacji gospodarstw rodzinnych �rednio miesi�cznie 
54 z� i stanowi�a jedynie 1,2% przychodów ogó�em. wiadczenia rodzinne by�y najwy
sze w�ród ma�
e�stw 
(oraz zwi�zków nieformalnych) z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu (274 z�) i stanowi�y 6,2% ich przychodów. 
By� to najwy
szy udzia� spo�ród wszystkich typów rodzin.  
 
Wykres 2.5.6. 

Udzia� �wiadcze� rodzinnych w przychodach ogó�em  
na gospodarstwo rodzinne wed�ug typów gospodarstw rodzinnych 

 

 
 

wiadczenia rodzinne mia�y wi�ksze znaczenie w�ród gospodarstw z osobami niepe�nosprawnymi 
(stanowi�y 2,8% ich przychodów ogó�em - przeci�tnie 109 z�) ni
 w gospodarstwach bez osób 
niepe�nosprawnych (0,8% przychodów ogó�em - 38 z�). 

 
�wiadczenia z ubezpiecze	 spo�ecznych 

wiadczenia z ubezpiecze� emerytalnych wynios�y �rednio w miesi�cu 718 z� i stanowi�y �rednio 
15,8% przychodów ogó�em gospodarstw rodzinnych. Zdecydowanie najwy
szy udzia� wyst�powa� w�ród 
ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) bez dzieci na utrzymaniu (37,8%), ze wzgl�du na przewa
aj�cy 
udzia� starszych osób w tej grupie. W pozosta�ych grupach emerytury stanowi�y niewielkie �ród�o dochodów. 
Ma�
e�stwa (oraz zwi�zki nieformalne) z 1 dzieckiem wykazywa�y ten dochód na poziomie 3,2% przychodów 
ogó�em, za� z 2 oraz 3 dzieci i wi�cej na poziomie odpowiednio 1,1% i 1,2%. Renty wynios�y przeci�tnie 
w miesi�cu  175 z� i stanowi�y �rednio 3,8% przychodów ogó�em gospodarstw rodzinnych. 
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Wykres 2.5.7. 
Udzia� �wiadcze� z ubezpiecze� spo�ecznych w przychodach ogó�em  

na gospodarstwo rodzinne wed�ug typów gospodarstw rodzinnych 
 

 

Emerytury odgrywa�y wi�ksz� rol� w�ród gospodarstw z osob� niepe�nosprawn�. Ich przeci�tna kwota 
wynios�a 898 z�, tj. 22,9% przychodów ogó�em, podczas gdy w gospodarstwach bez osób niepe�nosprawnych 
664 z�, tj. 14,0% przychodów ogó�em. 

Tak
e renty mia�y istotne znaczenie dla gospodarstw rodzinnych z osob� niepe�nosprawn�, gdzie 
wynios�y przeci�tnie 565 z� i stanowi�y 14,4% ich przychodów ogó�em. W�ród gospodarstw bez osób 
niepe�nosprawnych renty odnotowano w przeci�tnej kwocie 57 z�, co stanowi�o 1,2% przychodów ogó�em. 
 
Dochód z rolnictwa 

Dochód z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie dla gospodarstw rodzinnych ogó�em wyniós� 
przeci�tnie w miesi�cu 370 z� i stanowi� 8,1% przychodu ogó�em. Stanowi� on istotny udzia� przychodów 
ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu (13,5%), by� za� najni
szy 
w przypadku samotnych rodziców z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu (1,1%). 

 
Wykres 2.5.8. 

Udzia� dochodów z rolnictwa w przychodach ogó�em  
na gospodarstwo rodzinne wed�ug typów gospodarstw rodzinnych 
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Gospodarstwa rodzinne z osobami niepe�nosprawnymi wykazywa�y dochód z gospodarstwa 

indywidualnego w rolnictwie w wy
szym odsetku (9,9%) ni
 gospodarstwa rodzinne bez osób niepe�nosprawnych 

(7,7%). Przeci�tna kwota dochodu z tego �ród�a by�a podobna w obu typach gospodarstw i wynosi�a 

odpowiednio 386 z� i 365 z�.  

 

Pozosta�e dochody 

Pozosta�e dochody wynios�y przeci�tnie w miesi�cu 611 z� i stanowi�y 13,4% udzia�u przychodów ogó�em 

gospodarstw rodzinnych. Dochody te stanowi�y istotny udzia� w dochodach samotnych rodziców z co najmniej 

1 dzieckiem (33,6%) i ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu (16,8%). 

Najistotniejszy wk�ad pozosta�ych dochodów w�ród tych rodzin stanowi�y dary otrzymane od osób prywatnych na 

gospodarstwo domowe (w tym du
y wk�ad alimentów w przypadku samotnych matek). 

Kwota pozosta�ych dochodów by�a ni
sza w gospodarstwach z osob� niepe�nosprawn� (�rednio 501 z�) 

ni
 w gospodarstwach bez osoby niepe�nosprawnej (�rednio 644 z�), jednak stanowi�y one podobny odsetek 

(ok. 13%) ich przychodów ogó�em. 

 

Wydatki na towary i us�ugi konsumpcyjne 

Wydatki na towary i us�ugi konsumpcyjne na gospodarstwo rodzinne wynios�y �rednio 3119 z�. 

Najwy
sze wydatki zaobserwowano w�ród ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) z 2 dzieci na utrzymaniu, 

wynios�y one przeci�tnie 3598 z� i stanowi�y 115,4% �redniej dla ogó�u. Najni
sze wydatki wyst�powa�y w�ród 

samotnych rodziców z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu, wynios�y one przeci�tnie 2521 z� i stanowi�y 

80,8% �redniej. 

Wydatki na towary i us�ugi konsumpcyjne na osob� osi�gn��y przeci�tnie 932 z�, co stanowi�o 81,0% 

udzia�u w dochodzie do dyspozycji na osob�. Najwy
sze wydatki na osob� obserwowano w�ród ma�
e�stw 

(oraz zwi�zków nieformalnych) bez dzieci na utrzymaniu (1343 z�, tj. 145,5% �redniej) i w�ród ma�
e�stw 

(oraz zwi�zków nieformalnych) z 1 dzieckiem na utrzymaniu (1132 z�, tj. 122,6% �redniej). Stanowi�y one 

w obu tych grupach odpowiednio 81,2% i 81,0% udzia�u w dochodzie do dyspozycji. Najni
sze wydatki 

na osob� odnotowano w�ród ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) z co najmniej 3 dzieci, wynosi�y one 

618 z� i stanowi�y 66,7% �rednich wydatków ogó�em oraz udzia� 88,7% w dochodzie do dyspozycji. 

Wzgl�dnie wysokie wydatki na osob� odnotowano tak
e w grupie samotnych rodziców z co najmniej 

1 dzieckiem na utrzymaniu (997 z�, tj. 108,0% w stosunku do �redniej dla kraju), co wi�za�o si� jednak 

z najwy
szym udzia�em tych wydatków w dochodzie dla tej grupy gospodarstw rodzinnych (97,5%). Tak 

wysoki przeci�tny udzia� wydatków w dochodach mo
e wskazywa	 na bardzo ograniczone mo
liwo�ci 

bie
�cego oszcz�dzania tego typu gospodarstw rodzinnych. 
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Wykres 2.5.9. 
Udzia� wydatków na towary i us�ugi konsumpcyjne w dochodzie  

do dyspozycji wed�ug typów gospodarstw rodzinnych 
 

 

Miasto a wie� 
Wydatki na towary i us�ugi konsumpcyjne gospodarstw rodzinnych by�y zró
nicowane, wed�ug miejsca 

zamieszkania. Wydatki na towary i us�ugi konsumpcyjne na gospodarstwo rodzinne w mie�cie wynosi�y 
przeci�tnie 3213 z�, tj. 103,0% �redniej dla ogó�u, za� na wsi 2948 z�, tj. 94,5% �redniej. Gospodarstwa 
rodzinne w mie�cie ogó�em wykazywa�y wydatki na osob� na poziomie 1033 z�, podczas gdy na wsi 762 z�. 
W przypadku wydatków na osob� silniej by�y zarysowane wzgl�dne ró
nice w stosunku do �redniej dla ogó�u 
gospodarstw rodzinnych: w mie�cie stanowi�y 111,9%, za� na wsi 82,5%. 

Cho	 udzia�y wydatków w dochodzie na osob� na poziomie ogólnym nie ró
ni�y si� istotnie pomi�dzy 
miastem a wsi� (odpowiednio 80,1% oraz 82,8%), to w obr�bie niektórych typów gospodarstw rodzinnych 
wyst�powa�o wi�ksze zró
nicowanie. 
 
Wykres 2.5.10. 

Ró�nica w udzia�ach wydatków na towary i us�ugi konsumpcyjne  
w dochodzie do dyspozycji wed�ug typów gospodarstw rodzinnych 
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Najwi�ksze ró
nice w przypadku udzia�u wydatków w dochodzie dotyczy�y ma�
e�stw (oraz zwi�zków 
nieformalnych) bez dzieci na utrzymaniu. W mie�cie wynosi� on dla tej grupy 79,6%, podczas gdy na wsi 
87,5%. Najmniejsza ró
nica wyst�pi�a w przypadku samotnych rodziców z co najmniej 1 dzieckiem 
(odpowiednio 97,3% i 98,7%) a tak
e ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu (87,9% i 89,4%). 

 
Regiony 

Najwy
sze wydatki na towary i us�ugi konsumpcyjne na osob� odnotowano w regionie centralnym, 
gdzie wynios�y one przeci�tnie 3558 z� na gospodarstwo rodzinne (114,1% w stosunku do warto�ci �redniej 
dla kraju) oraz 1096 z� na osob� (tj. 117,6% �redniej), za� najni
sze w regionie wschodnim, tj. 2802 z� 
na gospodarstwo rodzinne (89,2% �redniej) oraz 777 z� na osob� (83,4% �redniej).  

Najwi�ksze zró
nicowanie w wydatkach  na osob� wed�ug typów gospodarstw rodzinnych 
wyst�powa�o w regionie centralnym. Ró
nica pomi�dzy warto�ci� maksymaln� w tym regionie (ma�
e�stwa 
oraz zwi�zki nieformalne bez dzieci na utrzymaniu), a warto�ci� minimaln� (ma�
e�stwa oraz zwi�zki 
nieformalne z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu) wynios�a 863 z�. Najmniejsze zró
nicowanie wyst�powa�o 
w regionie wschodnim, gdzie ró
nica pomi�dzy skrajnymi warto�ciami wynios�a 531 z�. 

Bior�c pod uwag� typy gospodarstw rodzinnych, najwi�ksze zró
nicowanie wydatków na osob� 
pomi�dzy regionami (warto�ci� maksymaln� a minimaln�) wyst�powa�o w�ród samotnych rodziców 
z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu. Ró
nica pomi�dzy regionem centralnym a wschodnim wynios�a 
dla tej grupy 479 z�. Najmniejsze zró
nicowanie wyst�pi�o w�ród ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) 
z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu (ró
nica pomi�dzy warto�ci� maksymaln� a minimaln� wynios�a 110 z�). 

 
Wykres 2.5.11. 

Wydatki na towary i us�ugi konsumpcyjne na osob  
wed�ug typów rodzin w poszczególnych regionach 
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Najwy
szy udzia� wydatków na towary i us�ugi konsumpcyjne w dochodzie do dyspozycji (na osob�) 
wyst�pi� dla gospodarstw rodzinnych zamieszkuj�cych w regionie po�udniowym (84,2%), za� najni
szy 
w regionie pó�nocno-zachodnim (78,9%), wschodnim (80,0%) oraz pó�nocnym (80,1%).  

 
Niepe�nosprawni  

W gospodarstwach rodzinnych z osobami niepe�nosprawnymi wydatki na towary i us�ugi 
konsumpcyjne na gospodarstwo rodzinne wynios�y przeci�tnie 2735 z�, podczas gdy w gospodarstwach 
bez osoby niepe�nosprawnej 3235 z�25. Wydatki te kszta�towa�y si� na poziomie odpowiednio 87,7% i 103,7% 
w stosunku do �redniej.  

Wydatki na towary i us�ugi konsumpcyjne na osob� w gospodarstwach rodzinnych z osobami 
niepe�nosprawnymi wynios�y �rednio 798 z�, za� w gospodarstwach bez takich osób 961 z�, co stanowi�o 
odpowiednio 86,5% i 104,2% �redniej dla wszystkich gospodarstw rodzinnych. 

Udzia� wydatków na towary i us�ugi konsumpcyjne w dochodzie do dyspozycji na osob� dla 
gospodarstw rodzinnych ogó�em by� nieco wy
szy w gospodarstwach z osobami niepe�nosprawnymi (82,6%) 
ni
 w gospodarstwach bez osób niepe�nosprawnych (80,6%).  

 
Osoby starsze 

W gospodarstwach rodzinnych osób w wieku 60 lat i wi�cej wydatki na towary i us�ugi konsumpcyjne 
kszta�towa�y si� przeci�tnie na poziomie 2450 z�. W gospodarstwach, w których wyst�powa�a przynajmniej 
1 osoba w wieku 60 lat i wi�cej oraz inne osoby26 wydatki te wynosi�y �rednio 3010 z�, za� w gospodarstwach 
bez takich osób 3283 z�. Wydatki te stanowi�y odpowiednio 78,5%, 96,5% oraz 105,3% �redniej 
dla gospodarstw rodzinnych ogó�em. 

O ile wydatki na rodzin� w gospodarstwach rodzinnych osób w wieku 60 lat i wi�cej by�y najni
sze 
spo�ród trzech wymienionych wy
ej kategorii, o tyle wydatki na osob� w tej grupie by�y najwy
sze 
i kszta�towa�y si� na poziomie 1209 z� (tj. 129,7% �redniej dla gospodarstw rodzinnych ogó�em) wobec 816 z� 
(tj. 77,9% �redniej) w gospodarstwach, w których wyst�powa�a przynajmniej 1 osoba w wieku 60 lat i wi�cej 
oraz inne osoby i 931 z� w gospodarstwach bez takich osób (tj. 99,9% �redniej).  

 
Udzia� wydatków w dochodzie kszta�towa� si� na najwy
szym poziomie w�ród gospodarstw rodzinnych 

osób w wieku 60 lat i wi�cej (82,7%). W gospodarstwach, w których wyst�powa�a przynajmniej 1 osoba 
w wieku 60 lat i wi�cej oraz inne osoby osi�gn�� 77,9%, za� w gospodarstwach bez takich osób - 81,8%. 

                                                 
25  W badaniu bud
etów gospodarstw domowych wyst�puj� tylko dwie roz��czne kategorie gospodarstw rodzinnych odno�nie 
wyst�powania osób niepe�nosprawnych (gospodarstwa z osobami niepe�nosprawnymi oraz gospodarstwa bez osób 
niepe�nosprawnych) w odró
nieniu od badania dochodów i warunków 
ycia EU-SILC, gdzie wyst�puj� trzy kategorie roz��czne. 
26  Gospodarstwa, w których wyst�powa�a przynajmniej 1 osoba w wieku 60 lat i wi�cej oraz inne osoby jest kategori� roz��czn� 
w stosunku do kategorii osób w wieku 60 lat i wi�cej.  
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Struktura wydatków 

Struktur� wydatków prezentujemy wed�ug klas wydatków na gospodarstwo rodzinne (nie na osob�). 

Najwy
szy udzia� w�ród wydatków ogó�em w rodzinach mia�y wydatki na 
ywno�	 i napoje bezalkoholowe 

(20,2%) oraz wydatki na u
ytkowanie mieszkania lub domu i no�niki energii (15,8%). 

Najwy
szy udzia� wydatków na 
ywno�	 w wydatkach ogó�em wyst�pi� w�ród ma�
e�stw 

(oraz zwi�zków nieformalnych) z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu (23,8%) i samotnych rodziców 

z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu (20,0%), za� wydatków na u
ytkowanie mieszkania lub domu 

i no�ników energii w�ród ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) bez dzieci na utrzymaniu oraz w�ród 

samotnych rodziców z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu (po 17,5%). 

 
Wykres 2.5.12. 

Udzia� wydatków na �ywno�	 i napoje bezalkoholowe oraz koszty u�ytkowania mieszkania  
lub domu i no�ników energii w wydatkach ogó�em  

wed�ug typów gospodarstw rodzinnych 
 

 

 

Wydatki na 
ywno�	 i napoje bezalkoholowe oraz koszty u
ytkowania mieszkania lub domu i no�ników 

energii stanowi� wydatki sztywne w bud
etach gospodarstw rodzinnych. Razem stanowi�y one najwi�ksze 

obci�
enie bud
etów ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) z co najmniej 3 dzieci (38,6%), samotnych 

rodziców z co najmniej 1 dzieckiem (37,5%) oraz ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) bez dzieci 

(37,2%). 

Grupy gospodarstw, które wykazywa�y przeci�tnie wy
sze dochody na gospodarstwo rodzinne, 

a zarazem nieprzeci�tnie wysoki udzia� �ród�a dochodu z pracy w stosunku do pozosta�ych grup, wykazywa�y 

tak
e ni
sze udzia�y wydatków sztywnych w wydatkach ogó�em. W�ród ma�
e�stw (oraz zwi�zków 

nieformalnych) z 2 dzieci stanowi�y one 32,9% za� z 1 dzieckiem 32,7%. 
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Istotny udzia� w�ród wydatków ogó�em (w uj�ciu na gospodarstwo rodzinne) stanowi�y tak
e wydatki 

na transport. W�ród ca�ej populacji gospodarstw rodzinnych udzia� ten wynosi� �rednio 8,1%, za� najwy
szy 

by� w�ród ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) z 1 dzieckiem na utrzymaniu (9,6%), a najni
szy w�ród 

samotnych rodziców z co najmniej 1 dzieckiem (5,8%). 

Wydatki na rekreacj� i kultur� stanowi�y przeci�tnie 6,4%. Najwy
szy udzia� tego typu wydatków 

wyst�powa� w�ród samotnych rodziców z co najmniej 1 dzieckiem (9,5%) oraz ma�
e�stw (oraz zwi�zków 

nieformalnych) z 2 dzieci (8,8%), za� najni
szy w�ród ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) bez dzieci 

(6,0%). 
 

Wykres 2.5.13. 
Udzia� wybranych kategorii wydatków w wydatkach ogó�em  

wed�ug typów gospodarstw rodzinnych 
 

  
 

Wydatki na zdrowie stanowi�y �rednio 3,8% wydatków ogó�em gospodarstw rodzinnych. Najwi�kszy 
udzia� tych wydatków wyst�powa� w�ród ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) bez dzieci na utrzymaniu 
(5,2%), co wynika�o m.in. z przewa
aj�cej liczby starszych osób w tej zbiorowo�ci. 
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2.6.  GOSPODARSTWA RODZINNE ZAGRO�ONE UBÓSTWEM  
(rozdzia� oparty na wynikach badania EU-SILC 2011) 

 

Zagro�enie ubóstwem dochodowym 
W rozdziale niniejszym zastosowano relatywne podej�cie do pomiaru ubóstwa. Gospodarstwo 

rodzinne uznane zosta�o za relatywnie ubogie, je
eli jego roczny ekwiwalentny27 dochód do dyspozycji by� 
ni
szy od 60 % mediany dochodu dla Polski ogó�em. Odsetek gospodarstw rodzinnych o dochodzie 
ekwiwalentnym poni
ej powy
szego progu ubóstwa jest okre�lany jako wska�nik zagro
enia ubóstwem. 

Na podstawie tej definicji w 2011 roku 15,5% gospodarstw rodzinnych w Polsce by�o zagro
onych 
ubóstwem. Wska�nik zagro
enia ubóstwem relatywnym kszta�towa� si� ró
nie w zale
no�ci od typu 
gospodarstwa rodzinnego.  
 
Wykres 2.6.1. 

Wska�nik zagro�enia ubóstwem28 wed�ug typów gospodarstw rodzinnych  
w mie�cie i na wsi 

 

 
                                                 
27  Wed�ug zmodyfikowanej skali OECD – definicja w Uwagach metodycznych, str. 22. 
28  Wska�nik zagro
enia ubóstwem po uwzgl�dnieniu w dochodach transferów spo�ecznych – definicja w Uwagach metodycznych 
str. 22.  
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Dla gospodarstw rodzinnych ogó�em zaobserwowano ró
nic� pomi�dzy miastem a wsi� w warto�ci 

wska�nika zagro
enia ubóstwem. W miastach zagro
onych ubóstwem by�o 11,0%, a na wsi – 23,5%. Analiza 

wed�ug typów gospodarstw rodzinnych wskazuje na najwi�ksz� skal� zagro
enia ubóstwem, zarówno 

w miastach, jak i na wsi w�ród ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) z co najmniej trójk� dzieci 

na utrzymaniu (34,4% ogó�em, 28,0% w miastach i 41,2% na wsi) oraz w przypadku samotnych rodziców 

z co najmniej jednym dzieckiem na utrzymaniu (29,6% ogó�em, 25,8% w miastach i 46,3% na wsi). Nieco tylko 

ni
sze wska�niki wyst�pi�y w przypadku samotnych rodziców z dzie	mi na utrzymaniu i innymi osobami 

(odpowiednio 27,9%, 19,3% i 40,6%).  

 

Wykres 2.6.2.  
Wska�nik zagro�enia ubóstwem dla gospodarstw rodzinnych osób niepe�nosprawnych  

oraz osób starszych, w mie�cie i na wsi 

 

 

 

Obecno�	 osób niepe�nosprawnych w sk�adzie gospodarstwa rodzinnego wp�ywa�a na zwi�kszenie 

zagro
enia ubóstwem. W obu kategoriach obejmuj�cych gospodarstwa rodzinne z osobami 

niepe�nosprawnymi (wy��cznie osób niepe�nosprawnych oraz osób niepe�nosprawnych z innymi osobami) 

wska�niki zagro
enia ubóstwem nie ró
ni�y si� istotnie. W gospodarstwach rodzinnych wy��cznie osób 

niepe�nosprawnych, zagro
onych ubóstwem by�o 18,4% (w miastach 15,2%, na wsi 26,2%), 

a w gospodarstwach osób niepe�nosprawnych z innymi osobami – 19,1% (w miastach 14,0%, na wsi 25,9%). 

Wyra�nie ni
sze warto�ci wska�nika zagro
enia ubóstwem odnotowano w�ród gospodarstw rodzinnych 

bez osób niepe�nosprawnych (14,3% ogó�em, 10,1% w miastach i 22,5% na wsi).  
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Odmienn� sytuacj� w stosunku do struktury ze wzgl�du na niepe�nosprawno�	 mo
emy 

zaobserwowa	 dla zale
no�ci od obecno�ci osób starszych (w wieku co najmniej 60 lat) w sk�adzie 

gospodarstw rodzinnych. W rodzinach tworzonych wy��cznie przez osoby starsze wska�nik zagro
enia 

ubóstwem wyniós� 5,9% (w miastach 3,1% a na wsi 13,5%), ale ju
 dla gospodarstw rodzinnych bez osób 

starszych by�o to 16,9% (w miastach 12,6% a na wsi 26,1%). W rodzinach z osobami starszymi i innymi 

osobami zagro
enie ubóstwem by�o nieco ni
sze ni
 dla rodzin bez osób starszych, cho	 na wsi ró
nica 

ta by�a wyra�nie wi�ksza (wska�nik zagro
enia ubóstwem wyniós� odpowiednio: 16% ogó�em, 10,5% 

w miastach i 21,6% na wsi). Mo
na zatem stwierdzi	, 
e rodziny osób starszych by�y istotnie mniej zagro
one 

ubóstwem ni
 gospodarstwa rodzinne bez takich osób.  

 

Brak mo�liwo�ci zaspokajania potrzeb z powodów finansowych 

 Inn� miar� trudnej sytuacji gospodarstw rodzinnych jest brak mo
liwo�ci zaspokojenia okre�lonych 

potrzeb z przyczyn finansowych.  

Analizie poddano zaspokojenie nast�puj�cych potrzeb: 

• wyjazd na wypoczynek wszystkich cz�onków gospodarstwa rodzinnego, 

• poniesienie nieoczekiwanego wydatku w wysoko�ci 900 z� 29, 

• posiadanie samochodu osobowego, 

• wizyta u lekarza specjalisty 30, 

• mo
liwo�	 jedzenia mi�sa, drobiu, ryb (lub wegetaria�skich odpowiedników) co drugi dzie�, 

• terminowe regulowanie zobowi�za� finansowych (zwi�zanych z mieszkaniem oraz rat kredytów 

i po
yczek) 31, 

• ogrzanie mieszkania stosownie do potrzeb. 

 

Spo�ród ww. listy potrzeb najcz��ciej z przyczyn finansowych nie dochodzi�o do wyjazdu 

na tygodniowy wypoczynek wszystkich cz�onków rodziny (57,5% ogó�em, 50,9% w miastach i 60,9% na wsi).  

Jednocze�nie w przypadku tej potrzeby zró
nicowania pomi�dzy poszczególnymi typami gospodarstw 

rodzinnych by�y mniejsze ni
 dla innych kategorii potrzeb32.  
 
                                                 
29  Respondenci odpowiadali na pytanie czy ich gospodarstwo by�oby w stanie pokry	 z w�asnych �rodków nieoczekiwany wydatek  
w wysoko�ci 900 z�. 
30  Dotyczy odsetka osób w wieku 16 lat i wi�cej w danym typie gospodarstw rodzinnych, które z powodów finansowych (wizyta by�a 
zbyt droga, nieobj�ta ubezpieczeniem zdrowotnym) nie mog�y skorzysta	 z konsultacji z lekarzem specjalist�. Opisywanym 
podmiotem w przypadku tego zjawiska jest osoba w gospodarstwie rodzinnym. 
31  Do tej grupy zaliczone zosta�y: op�aty zwi�zane z mieszkaniem (gaz, elektryczno�	, woda, wywóz nieczysto�ci, podatek 
od nieruchomo�ci), oraz sp�aty rat kredytów i po
yczek (poza hipotecznym na u
ytkowane mieszkanie). 
32  Mierzone jako iloraz wyniku dla danego typu gospodarstw rodzinnych w stosunku do wyniku �redniego dla wszystkich 
gospodarstw rodzinnych. 
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Wykres 2.6.3.  
Odsetek gospodarstw rodzinnych osób niepe�nosprawnych i osób starszych,  

które deklarowa�y brak mo�liwo�ci z powodów finansowych tygodniowego wyjazdu wypoczynkowego  
ca�ej rodziny przynajmniej raz w roku  w mie�cie i na wsi 

 

Wykres 2.6.4. 
Odsetek gospodarstw rodzinnych, które deklarowa�y brak mo�liwo�ci  

z powodów finansowych tygodniowego wyjazdu wypoczynkowego ca�ej rodziny  
przynajmniej raz w roku  w mie�cie i na wsi 

 



 
 

 

79

W nieco tylko wi�kszym zakresie zaspokojona by�a potrzeba poniesienia z w�asnych �rodków 

niespodziewanego wydatku w wysoko�ci 900 z�. Brak takiej mo
liwo�ci deklarowa�o 49,2% gospodarstw 

rodzinnych, przy czym relatywnie ma�e by�y w tym zakresie ró
nice pomi�dzy miastem a wsi� 

(odpowiednio 47,7% i 51,8%).  
 
 

Wykres 2.6.5.   
Odsetek gospodarstw rodzinnych, które deklarowa�y brak mo�liwo�ci pokrycia  

z w�asnych �rodków nieoczekiwanego wydatku w wysoko�ci 900 z�  
w mie�cie i na wsi  
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Wykres 2.6.6.  
Odsetek gospodarstw rodzinnych osób niepe�nosprawnych i osób starszych,  

które deklarowa�y brak mo�liwo�ci pokrycia z w�asnych �rodków nieoczekiwanego wydatku  
w wysoko�ci 900 z�  w mie�cie i na wsi 

 

 
 

Dla pozosta�ych potrzeb niemo
no�	 ich zaspokojenia z przyczyn finansowych by�a deklarowana 
istotnie rzadziej: przez co szóste – co dziewi�te rodzinne gospodarstwo domowe, przy czym nieco cz��ciej 
na wsi ni
 w mie�cie. Wyj�tkiem by�o posiadanie samochodu – potrzeba ta cz��ciej pozostawa�a 
niezaspokojona w mie�cie, co nale
y wi�za	 z istotnie bogatsz� ofert� komunikacji publicznej i co za tym idzie 
mniejsz� skal� niedogodno�ci zwi�zanych z brakiem w�asnego pojazdu. 

 
Wykres 2.6.7.  

Odsetek gospodarstw rodzinnych osób niepe�nosprawnych oraz osób starszych deklaruj
cych  
brak mo�liwo�ci zakupu samochodu osobowego z powodów finansowych   

w mie�cie i na wsi 
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Wykres 2.6.8.  
Odsetek gospodarstw rodzinnych deklaruj
cych  

brak mo�liwo�ci zakupu samochodu osobowego z powodów finansowych  
w mie�cie i na wsi 

 

 
 

Nast�pn� w kolejno�ci potrzeb� niezaspokojon� z przyczyn finansowych by�a mo
liwo�	 konsultacji 

z lekarzem specjalist�, deklarowana przez osoby w wieku 16 lat i wi�cej33. Brak takiej mo
liwo�ci odnotowano 

dla 24,4% spo�ród nich (w miastach 21,6% a na wsi 28,8%).  

                                                 
33  W odró
nieniu od pozosta�ych analizowanych kategorii, których zaspokojenie badano dla ca�ego gospodarstwa rodzinnego, w tym przypadku 
bazowano na odpowiedziach poszczególnych osób i analizie poddano rozk�ad odpowiedzi dla osób w gospodarstwach rodzinnych. 
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Wykres 2.6.9.   
Odsetek osób w gospodarstwach rodzinnych, które deklarowa�y brak mo�liwo�ci  

z powodów finansowych dokonania konsultacji z lekarzem specjalist�   
w mie�cie i na wsi 

 

. 
 

Analiza zaspokojenia wskazanych powy
ej potrzeb wed�ug typów rodzinnych gospodarstw domowych 

wskazuje na jednoznaczny wniosek: zdecydowanie najcz��ciej z przyczyn finansowych nie by�y one 

zaspokojone u samotnych rodziców z dzie	mi na utrzymaniu.  

W przypadku kilku rodzajów potrzeb (mo
liwo�	 jedzenia mi�sa, dokonywania terminowych op�at 

za mieszkanie i terminowych sp�at rat kredytów lub po
yczek) tak
e w gospodarstwach rodzinnych ma�
onków 

(oraz zwi�zków nieformalnych) z co najmniej trójk� dzieci pozostawa�y one cz�sto niezaspokojone z przyczyn 

finansowych.  
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Wykres 2.6.10. 
Odsetek gospodarstw rodzinnych, które deklarowa�y brak mo�liwo�ci 

z powodów finansowych jedzenia mi�sa, drobiu, ryb  
(lub wegeteria�skich odpowiedników) co drugi dzie�  w mie�cie i na wsi 

 

Wykres 2.6.11.  
Odsetek gospodarstw rodzinnych osób niepe�nosprawnych i osób starszych,  

które deklarowa�y brak mo�liwo�ci z powodów finansowych jedzenia mi�sa, drobiu, ryb  
(lub wegeteria�skich odpowiedników) co drugi dzie�  w mie�cie i na wsi 
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Wykres 2.6.12.  
Odsetek wybranych typów gospodarstw rodzinnych, które co najmniej raz z powodów finansowych  

nie by�y w stanie terminowo dokona	 op�at zwi�zanych z mieszkaniem  
wed�ug liczby dzieci pozostaj
cych na utrzymaniu  w mie�cie i na wsi  

 
 

  Miasto       Wie�  

 
 
 
 
 
 
Wykres 2.6.13.   

Odsetek gospodarstw rodzinnych osób niepe�nosprawnych oraz osób starszych,  
które co najmniej raz z powodów finansowych nie by�y w stanie terminowo dokona	  

op�at zwi
zanych z mieszkaniem  w mie�cie i na wsi 
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Wykres 2.6.14.     
Odsetek gospodarstw rodzinnych, które co najmniej raz z powodów finansowych  

deklarowa�y trudno�ci w terminowym sp�acaniu rat kredytów lub po�yczek  w mie�cie i na wsi 

 

Wykres 2.6.15.  
Odsetek gospodarstw rodzinnych osób niepe�nosprawnych i osób starszych,  

które co najmniej raz z powodów finansowych nie by�y w stanie terminowo dokona	  
sp�at rat kredytów lub po�yczek  w mie�cie i na wsi 
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Je
eli w sk�adzie gospodarstwa rodzinnego by�a osoba lub osoby niepe�nosprawne, to w porównaniu 
do rodzin bez takich osób cz��ciej niezaspokojonych by�o kilka potrzeb (mo
liwo�	 wyjazdu na wypoczynek, 
odpowiednie ogrzanie mieszkania, mo
liwo�	 jedzenia mi�sa oraz posiadanie samochodu). Obecno�	 
w sk�adzie gospodarstwa domowego osób starszych nie prowadzi�a do ni
szego stopnia zaspokojenia 
ww. potrzeb. 
 

Podsumowanie 

Zagro
enie ubóstwem w szerszym zakresie dotyka�o rodzin na wsi (23,5%) ni
 w miastach (11,0%). 
Tak
e deprywacj� materialn� znacznie cz��ciej dotkni�te by�y gospodarstwa rodzinne mieszkaj�ce 
na obszarach wiejskich. 

Do relatywnie najubo
szych gospodarstw rodzinnych w Polsce w 2011 roku nale
a�y rodziny 
wielodzietne (z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu) oraz gospodarstwa samotnych rodziców z dzie	mi 
na utrzymaniu. Dla obu tych klas gospodarstw rodzinnych wska�nik zagro
enia ubóstwem przekracza� 40% 
na wsi i 25% w miastach.  
 Tak
e analiza niezaspokojenia potrzeb z przyczyn finansowych wskazuje na te dwie grupy 
gospodarstw rodzinnych jako najsilniej zagro
one deprywacj� materialn�, przy czym w odró
nieniu 
od zagro
enia ubóstwem deprywacj� w szerszym zakresie dotkni�ci byli samotni rodzice z dzie	mi 
na utrzymaniu. 

Gospodarstwa rodzinne tworzone wy��cznie przez osoby niepe�nosprawne, b�d� w sk�adzie których 
by�y takie osoby, cz��ciej od rodzin, w których 
adna z osób nie posiada�a orzeczenia o niepe�nosprawno�ci 
zagro
one by�y ubóstwem lub deprywacja materialn�. 

Gospodarstwa rodzinne osób starszych w porównaniu z gospodarstwami rodzinnymi bez osób 
w wieku co najmniej 60 lat by�y mniej zagro
one ubóstwem, a tak
e w mniejszym zakresie by�y do�wiadczone 
niemo
no�ci� zaspokojenia niektórych potrzeb z przyczyn finansowych. 
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2.7.  POMOC NA RZECZ RODZINY  
(rozdzia� oparty na wynikach badania spójno�ci spo�ecznej 2011) 

 

W poprzednich rozdzia�ach analizowano m.in. bud
et poszczególnych typów gospodarstw rodzinnych 

w oparciu o dochody i wydatki, zjawisko ubóstwa gospodarstw rodzinnych, a tak
e mo
liwo�	 zaspokajania 

podstawowych potrzeb. Poni
ej przedstawiono kwesti� pomocy dla gospodarstw rodzinnych34. 

 

Gospodarstwa rodzinne  odczuwaj�ce konieczno�	 korzystania z pomocy 

 W 2011 roku 25,6% gospodarstw rodzinnych odczuwa�o35 konieczno�	 korzystania z pomocy 

finansowej (24,1% gospodarstw w mie�cie oraz 28,4% na wsi). Wyst�pi�y jednak du
e ró
nice pomi�dzy 

poszczególnymi typami gospodarstw rodzinnych. Najcz��ciej konieczno�	 korzystania z pomocy finansowej 

odczuwali samotni rodzice z dzie	mi na utrzymaniu (ponad 50% tego typu rodzin), nieco tylko rzadziej 

(42%-46%) ma�
e�stwa z co najmniej 3 dzieci36, samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 

i innymi osobami oraz inne osoby z dzie	mi na utrzymaniu. Ró
nice mi�dzy gospodarstwami rodzinnymi 

na wsi i w mie�cie nie by�y du
e.  

 
Wykres 2.7.1.  

Odsetek wybranych typów gospodarstw rodzinnych odczuwaj
cych  
potrzeb korzystania z pomocy finansowej  

w mie�cie i na wsi 
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34  Ta sama rodzina mog�a by	 uj�ta zarówno jako odczuwaj�ca konieczno�	 korzystania z pomocy finansowej jak i pomocy 
rzeczowej lub w formie us�ug. Dotyczy to równie
 zwracania si� o pomoc, korzystania z pomocy, jak i pozosta�ych zjawisk opisanych 
w tym rozdziale.  
35  Okresem odniesienia dla tego pytania by�o 12 miesi�cy poprzedzaj�cych badanie, co oznacza, 
e gospodarstwo mog�o przez 
jaki� czas odczuwa	 tak� potrzeb�, ale w chwili realizacji badania sytuacja ta mog�a si� zmieni	.  
36  Ma�
e�stwa razem ze zwi�zkami nieformalnymi – 47,5%. 
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 Potrzeba korzystania z pomocy rzeczowej lub w formie us�ug wyst�powa�a znacznie rzadziej ni
 

w przypadku pomocy finansowej. W 2011 roku 17,2% gospodarstw rodzinnych odczuwa�o konieczno�	 

korzystania z takiej pomocy (nieznacznie wi�cej na wsi (18,7%) ni
 w mie�cie (16,4%)). Wyst�pi�y jednak du
e 

ró
nice pomi�dzy poszczególnymi typami gospodarstw rodzinnych. Najcz��ciej konieczno�	 korzystania 

z pomocy rzeczowej lub w formie us�ug odczuwali samotni rodzice z dzie	mi na utrzymaniu (ponad 40% tego 

typu rodzin), nieco tylko rzadziej ma�
e�stwa z co najmniej 3 dzieci (ponad 1/3 rodzin tego typu)37. Ró
nice 

mi�dzy gospodarstwami rodzinnymi na wsi i w mie�cie nie by�y du
e.  

 
Wykres   2.7.2.  

Odsetek wybranych typów gospodarstw rodzinnych odczuwaj
cych potrzeb  
korzystania z pomocy rzeczowej lub w formie us�ug  

w mie�cie i na wsi 
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 W�ród gospodarstw rodzinnych sk�adaj�cych si� tylko z osób niepe�nosprawnych, potrzeb� 

korzystania z pomocy finansowej deklarowa�o 34,2%, a z pomocy rzeczowej lub formie us�ug niewiele mniej, 

bo 29,7%. Rodziny bez osób niepe�nosprawnych znacznie rzadziej odczuwa�y potrzeb� uzyskiwania pomocy 

(23,2% w przypadku pomocy finansowej i 14,9% w odniesieniu do pomocy rzeczowej oraz w formie us�ug). 

Ró
nice pomi�dzy odsetkami rodzin z osobami niepe�nosprawnymi zamieszka�ymi na wsi i w miastach nie by�y du
e, 

a w przypadku gospodarstw rodzinnych sk�adaj�cych si� wy��cznie z osób niepe�nosprawnych by�y minimalne. 
 

                                                 
37  Ma�
e�stwa razem ze zwi�zkami nieformalnymi – 35%. 
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Wykres 2.7.3.  
Odsetek gospodarstw rodzinnych odczuwaj
cych konieczno�	 korzystania z pomocy  

wed�ug form pomocy, wystpowania niepe�nosprawno�ci,  
w mie�cie i na wsi 
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Znaczne różnice (prawie 10 p. proc.) występowały między gospodarstwami miejskim i wiejskimi 

w odsetkach gospodarstw wyłącznie osób starszych, deklarujących potrzebę korzystania z pomocy bez 

względu na jej formę. Konieczność korzystania z pomocy finansowej w mieście wyraziło 15,2% tych 

gospodarstw rodzinnych a na wsi 24,4%, podobnie w przypadku pomocy rzeczowej oraz w formie usług –  

w mieście 13,2% a na wsi 22,8%. 

 
Wykres 2.7.4.  

Odsetek gospodarstw rodzinnych odczuwających konieczność korzystania z pomocy  
według form pomocy,  występowania w składzie osób starszych,  

w mieście i na wsi 
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B. pomoc rzeczowa oraz w formie usług 
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Gospodarstwa rodzinne zwracaj�ce si� o pomoc38 

 
Wykres 2.7.5.  

Odsetek wybranych typów gospodarstw rodzinnych  
zwracaj
cych si o pomoc finansow
  

w mie�cie i na wsi 
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Odsetek gospodarstw rodzinnych zwracaj�cych si� o pomoc finansow� by� ponad dwukrotnie ni
szy 

ni
 odczuwaj�cych potrzeb� pomocy i w 2011 r. wyniós� 10,7% (niemal tyle samo na wsi i w miastach). 

Wyst�pi�y jednak du
e ró
nice pomi�dzy poszczególnymi typami gospodarstw rodzinnych. Najcz��ciej 

o pomoc finansow� (ponad ¼ tego typu rodzin) zwracali si� samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem 

na utrzymaniu oraz ma�
e�stwa z co najmniej 3 dzieci. Ró
nice mi�dzy gospodarstwami rodzinnymi na wsi 

i w mie�cie by�y minimalne. 

                                                 
38  Pomoc zarówno instytucjonalna: O�rodek Pomocy Spo�ecznej (OPS), Centra Pomocy Rodzinie (CPR), zwi�zki zawodowe, szko�y, 
pracodawca, organizacje ko�cielne i wyznaniowe, organizacje pozarz�dowe jak i nieformalna: od rodziny i znajomych.    
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 W przypadku pomocy rzeczowej b�d� w formie us�ug odsetek gospodarstw rodzinnych zwracaj�cych 

si� w 2011 roku o pomoc w tej formie wynosi� 7,3%. Najcz��ciej o tak� pomoc prosi�y (niemal 1/5 tego typu 

rodzin) ma�
e�stwa z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu oraz samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem 

na utrzymaniu. 
 
Wykres 2.7.6.  

Odsetek wybranych typów gospodarstw rodzinnych  
zwracaj
cych si o pomoc rzeczow
 b
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Wyst�powanie w gospodarstwach rodzinnych niepe�nosprawno�ci tylko w nieznacznym stopniu 

podwy
szy�o odsetek zwracaj�cych si� o pomoc finansow� (14,5% gospodarstw rodzinnych z�o
onych 

wy��cznie z osób niepe�nosprawnych prosi�o o t� pomoc, 13,6% gospodarstw, w których oprócz osób 

niepe�nosprawnych by�y równie
 inne osoby i 9,7% gospodarstw bez osób niepe�nosprawnych). Podobnie by�o 

w�ród gospodarstw deklaruj�cych zwracanie si� o pomoc w formie rzeczowej b�d� us�ug (odpowiednio 12,5%, 

9,7% oraz 6,5%). Miejsce zamieszkania nie mia�o istotnego wp�ywu na warto�	 tego wska�nika w przypadku 

wyst�powania niepe�nosprawno�ci w gospodarstwach rodzinnych. 
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Wykres  2.7.7.   
Odsetek gospodarstw rodzinnych zwracaj
cych si o pomoc  

wed�ug form pomocy oraz wystpowania niepe�nosprawno�ci,  
w mie�cie i na wsi 
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 Gospodarstwa osób starszych najrzadziej zwraca�y si� zarówno o pomoc finansow� (3,8%), jak 
i rzeczow� lub w formie us�ugi (5,3%), jednak o t� drug� znacznie cz��ciej na wsi (10,1%) ni
 w miastach 
(3,5%). 

 

Wykres 2.7.8. 
Odsetek gospodarstw rodzinnych zwracaj
cych si o pomoc  

wed�ug form pomocy, wystpowania w sk�adzie osób starszych,  
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Korzystanie z pomocy finansowej, rzeczowej oraz w formie us�ug 

 Odsetek gospodarstw rodzinnych korzystaj�cych z pomocy finansowej by� podobny jak zwracaj�cych 

si� o tak� pomoc i w 2011 r. wyniós� 10,8% (minimalnie wi�cej w miastach (11,1%) ni
 na wsi (10,4%)). 

Wyst�pi�y jednak du
e ró
nice pomi�dzy poszczególnymi typami gospodarstw rodzinnych. Najcz��ciej 

z pomocy finansowej (ponad 30% tego typu rodzin) korzystali samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem 

na utrzymaniu oraz ma�
e�stwa z co najmniej 3 dzieci (ok. 1/4). Warto jednak zauwa
y	, 
e w�ród rodzin 

wielodzietnych odsetek korzystaj�cych z pomocy finansowej by� wy
szy w miastach ni
 na wsi. Odwrotna 

sytuacja wyst�pi�a w�ród samotnych rodziców, którzy cz��ciej korzystali z tego typu pomocy, gdy mieszkali 

na wsi.  
 
 
Wykres 2.7.9.  
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 Odsetek gospodarstw rodzinnych korzystających z pomocy rzeczowej lub w formie usług był podobny 

jak w przypadku korzystających z pomocy finansowej i w 2011 r. wyniósł 10,8% (nieco więcej na wsi (12,2%) 

niż w miastach (10,0%)). Wystąpiły jednak duże różnice pomiędzy poszczególnymi typami gospodarstw 

rodzinnych. Najczęściej z pomocy finansowej (ponad ¼ tego typu rodzin) korzystały małżeństwa z co najmniej 

3 dzieci oraz samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu. Warto jednak zauważyć, że o ile wśród 

rodzin wielodzietnych odsetek korzystających z pomocy finansowej różnił się nieznacznie w miastach i na wsi, 

to wśród samotnych rodziców znacząco częściej korzystali z tego typu pomocy ci mieszkający na wsi.  
 
 
Wykres 2.7.10.  
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Wykres   2.7.11.  
Odsetek gospodarstw rodzinnych korzystaj
cych z ró�nych form pomocy  

wed�ug wystpowania niepe�nosprawno�ci,  
w mie�cie i na wsi 
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B. pomoc rzeczowa oraz w formie us�ug 
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 Z pomocy finansowej nieco cz��ciej korzysta�y gospodarstwa, w których by�y osoby niepe�nosprawne 
(13,1% gospodarstw rodzinnych zarówno osób niepe�nosprawnych jak i osób bez orzeczonej 
niepe�nosprawno�ci oraz 14,8%*, gdy w gospodarstwie wszystkie osoby by�y niepe�nosprawne) ni
 
w gospodarstwach rodzinnych bez osób niepe�nosprawnych. W przypadku korzystania z pomocy rzeczowej 
lub w formie us�ug ró
nice w zale
no�ci od obecno�ci w gospodarstwie rodzinnym osób niepe�nosprawnych 
by�y niewielkie. 
 W�ród gospodarstw rodzinnych z�o
onych wy��cznie z osób starszych odsetek korzystaj�cych 
z pomocy finansowej by� du
o ni
szy od przeci�tnej i wyniós� 3,7%. Wyra�nie wy
szy by� w gospodarstwach 
rodzinnych, w których by�y tak
e osoby m�odsze (7,9%), a osi�gn�� poziom 13,2% w rodzinach bez osób 
starszych.  
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Po�ród gospodarstw, w sk�adzie których by�y tylko osoby starsze, odsetek korzystaj�cych z pomocy 
rzeczowej lub w formie us�ug wyniós� 6,1%, natomiast w pozosta�ych typach gospodarstw rodzinnych odsetek 
ten pozosta� na podobnym poziomie jak w przypadku pomocy finansowej (odpowiednio: 8,0% i 12,7%).  
 
Wykres  2.7.12.   

Odsetek gospodarstw rodzinnych korzystaj
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�ród�a otrzymywanej pomocy39 

Prawie 2/3 (63,2%) gospodarstw rodzinnych, które otrzyma�y pomoc finansow� w 2011 roku uzyska�o 

j� od rodziny40. Z kolei niemal po�owa (49,7%) gospodarstw otrzyma�a tak� pomoc od O�rodka Pomocy 

Spo�ecznej (OPS) lub z Centrum Pomocy Rodzinie (CPR). W przypadku 3/10 (29,6%) pochodzi�a ona 

z pozosta�ych �róde�41. 

W najwi�kszym stopniu z pomocy finansowej od rodziny korzysta�y ma�
e�stwa42 bez dzieci 

na utrzymaniu oraz z 1 dzieckiem na utrzymaniu – odpowiednio 81% i 76% otrzymuj�cych pomoc finansow�. 

Z kolei z pomocy OPS lub CPR  najcz��ciej (ok. 75% otrzymuj�cych pomoc finansow�) korzystali samotni 

rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu i innymi osobami oraz rodziny wielodzietne.  

W przypadku gospodarstw rodzinnych, w których by�y osoby niepe�nosprawne i uzyskuj�cych pomoc, 

wy
szy by� odsetek tych, które otrzyma�y pomoc finansow� z OPS lub CPR (66,3% gospodarstw wy��cznie 

osób niepe�nosprawnych oraz 70,4%, gdy w gospodarstwie by�y równie
 osoby bez orzeczenia 

o niepe�nosprawno�ci). Ni
szy by� odsetek korzystaj�cych z pomocy od rodziny (odpowiednio: 48,3% i 47,3%). 

Proporcje te by�y odmienne w przypadku, gdy w gospodarstwie rodzinnym nie by�o osoby niepe�nosprawnej 

(z pomocy finansowej z OPS/CPR skorzysta�o 41,6%, a z pomocy od rodziny – 69,5%). 

Ponad 7/10 (71,9%) gospodarstw rodzinnych, które otrzyma�y pomoc rzeczow� lub w formie us�ug, 

w 2011 roku uzyska�o j� od rodziny43. Niemal 3/10 (29,1%) gospodarstw otrzyma�o tak� pomoc od O�rodka 

Pomocy Spo�ecznej (OPS) lub z Centrum Pomocy Rodzinie (CPR).  

W�ród korzystaj�cych z pomocy rzeczowej lub w formie us�ug, z pomocy ze strony rodziny 

w najwi�kszym stopniu korzysta�y ma�
e�stwa44 bez dzieci na utrzymaniu oraz z 1 lub 2 dzieci na utrzymaniu – 

ponad 80% otrzymuj�cych ten rodzaj pomocy. Z kolei z pomocy OPS lub CPR najcz��ciej (ponad 50% 

otrzymuj�cych pomoc rzeczow� lub w formie us�ug) korzystali samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem 

na utrzymaniu i innymi osobami, rodziny wielodzietne oraz inne osoby z dzie	mi na utrzymaniu.  
 

                                                 
39  Ta sama rodzina mog�a otrzymywa	 dany rodzaj pomocy zarówno od rodziny (spoza w�asnego gospodarstwa rodzinnego) 
jak i OPS i innych �róde�. 
40  Od rodziny spoza badanego gospodarstwa rodzinnego. 
41  Dotyczy to zarówno pozosta�ej pomocy instytucjonalnej: np. ze zwi�zków zawodowych, ze szko�y, od pracodawców, 
od organizacji ko�cielnych i wyznaniowych, organizacji pozarz�dowych jak i nieformalnej: od znajomych, s�siadów. 
42  Podobnie razem ze zwi�zkami nieformalnymi.  
43  Od rodziny spoza badanego gospodarstwa rodzinnego. 
44  Podobnie razem ze zwi�zkami nieformalnymi.  
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Gospodarstwa rodzinne udzielaj�ce pomocy45 

 Gospodarstwa rodzinne znacznie cz��ciej udziela�y pomocy rzeczowej lub w formie us�ug ni
 pomocy 

finansowej. W przypadku obu rodzajów pomocy jej adresatem najcz��ciej by�a rodzina. Zdecydowanie rzadziej 

by�y to inne osoby. 

 Pomocy finansowej udziela�a ponad 1/3 gospodarstw rodzinnych ogó�em (36%), rodzinie 33% 

a pozosta�ym osobom 7%. Najcz��ciej pomagaj�cymi by�y ma�
e�stwa bez dzieci na utrzymaniu (52%)46, 

tak
e w przypadku pomocy udzielanej rodzinie (51%). W pozosta�ych typach rodzin udzielaj�cy pomocy 

stanowili 18%-36%, a udzielaj�cy pomocy rodzinie 15%-33%. 

 Pomocy rzeczowej lub w formie us�ug udziela�a prawie 1/2 gospodarstw rodzinnych ogó�em (47%) 

rodzinie - 44% a pozosta�ym osobom - 17%.  Pomocy tego rodzaju (podobnie jak w przypadku pomocy 

finansowej) najcz��ciej udziela�y ma�
e�stwa bez dzieci na utrzymaniu (54%)47. Równie
 rodzinie pomocy 

rzeczowej lub w formie us�ug udziela�a ponad po�owa tego typu gospodarstw rodzinnych (52%)48. 

W pozosta�ych typach rodzin udzielano takiej pomocy znacznie cz��ciej ni
 pomocy finansowej – 

gospodarstwa rodzinne udzielaj�ce pomocy tego rodzaju stanowi�y 35%-50%, a udzielaj�ce pomocy rodzinie: 

31%-46%. 

Warto zauwa
y	, 
e w przypadku pomocy rzeczowej lub w formie us�ug wraz z liczb� dzieci 

pozostaj�cych na utrzymaniu w niewielkim stopniu spada odsetek pomagaj�cych gospodarstw rodzinnych, 

co mo
e by	 zwi�zane np. z wymian�. ubra� dzieci�cych czy opiek� nad dzie	mi.  

 

                                                 
45  Ta cz��	 dzia�u dotyczy gospodarstw rodzinnych, które udzieli�y pomocy innym gospodarstwom: rodzinie nie wchodz�cej w sk�ad 
gospodarstwa domowego, które realizowa�o badanie – rodzicom/te�ciom, dziadkom, dzieciom/wnukom, rodze�stwu oraz 
kuzynostwu, a tak
e przyjacio�om i znajomym, s�siadom, itp.  
 
47  Razem ze zwi�zkami nieformalnymi 53%. 
48  Razem ze zwi�zkami nieformalnymi 50%. 
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Podsumowanie 
 
Wykres 2.7.13.  

Odsetki gospodarstw rodzinnych wed�ug omawianych aspektów pomocy49  
oraz wska�nika zagro�enia ubóstwem 
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49  Odsetek gospodarstw rodzinnych odczuwaj�cych potrzeb� korzystania z pomocy, zwracaj�cych si� o pomoc, oraz korzystaj�cych 
z pomocy.  
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Warto zwróci	 uwag� (wykres 2.7.13.) na znacznie ni
sze odsetki gospodarstw rodzinnych uznanych 

za zagro
one relatywnym ubóstwem50 ni
 gospodarstw rodzinnych odczuwaj�cych konieczno�	 korzystania 

z pomocy finansowej. W przypadku ogó�u gospodarstw rodzinnych w Polsce ró
nica ta wynios�a 10 punktów 

procentowych, przy czym w zale
no�ci od typu gospodarstwa rodzinnego waha�a si� od 3 do 26 p. proc.  

 Istotna ró
nica wyst�pi�a tak
e w przypadku odsetka gospodarstw rodzinnych odczuwaj�cych 

potrzeb� korzystania z pomocy finansowej i zwracaj�cych si� o pomoc. Ok. 15% gospodarstw rodzinnych 

w Polsce odczuwa�o potrzeb� korzystania z pomocy, ale z pewnych powodów nie ubiega�o si� o ni�. 

W przypadku gospodarstw ma�
e�stw (oraz zwi�zków nieformalnych) z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu 

prawie 48% odczuwa�o konieczno�	 korzystania z pomocy finansowej, ale tylko 27% zwraca�o si� o ni�, 

a korzysta�o jeszcze mniej, bo 25,4%. Ten ostatni wska�nik jest istotnie ni
szy od wska�nika zagro
enia 

ubóstwem dla tej grupy gospodarstw rodzinnych (34,4%).  

W przypadku drugiej grupy gospodarstw rodzinnych, b�d�cej w najtrudniejszej sytuacji – samotnych 

rodziców, ponad po�owa z nich deklarowa�a, i
 odczuwa potrzeb� korzystania z pomocy finansowej a tylko 

nieco ponad 28% ubiega�o si� o ni�, przy odsetku zagro
onych relatywnym ubóstwem równym 29,6% 

Istotnie wy
szy by� równie
 odsetek gospodarstw rodzinnych odczuwaj�cych potrzeb� korzystania 

z pomocy finansowej ni
 korzystaj�cych z niej (od 11 do 28 p. proc.). 

Znacznie cz��ciej odczuwano potrzeb� pomocy finansowej ni
 rzeczowej lub w formie us�ug. Jednak 

oba rodzaje pomocy udzielane by�y podobnemu odsetkowi gospodarstw rodzinnych.  

Najcz��ciej gospodarstwa rodzinne otrzymywa�y pomoc od swojej rodziny. Dopiero w drugiej 

kolejno�ci z O�rodka Pomocy Spo�ecznej (OPS) lub z Centrum Pomocy Rodzinie (CPR). Wyj�tki stanowi�; 

rodziny z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu oraz gospodarstwa, w sk�adzie których znajdowa�y si� tylko osoby 

niepe�nosprawne lub przynajmniej jedna taka osoba – w tych przypadkach wi�kszy ich odsetek uzyska� pomoc 

od instytucji ni
 od rodziny.    

Odmiennie ni
 w przypadku warto�ci wska�nika zagro
enia ubóstwem miejsce zamieszkania 

gospodarstw rodzinnych na wsi lub w mie�cie nie mia�o tak istotnego wp�ywu ani na odczuwanie potrzeby 

korzystania z pomocy, ani na jej otrzymywanie. 
 

                                                 
50  Wska�nik zagro
enia ubóstwem – definicja w Uwagach metodycznych, str. 23.  
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2.8.  BUD�ET CZASU LUDNO�CI 
(rozdzia� oparty na wynikach badania bud
etu czasu ludno�ci 2003/2004) 

 

Interesuj�cym zagadnieniem wpisuj�cym si� w problematyk� warunków 
ycia rodzin w Polsce jest 
bud
et czasu ludno�ci. Analiza tego tematu stanowi cenne �ród�o informacji na temat rozmiaru i sposobu 
wykorzystania czasu przeznaczonego na prac�, obowi�zki domowe, opiek� nad dzie	mi, nauk�, 
zaanga
owanie w dzia�alno�	 spo�eczn�, rekreacj� i in.  

Pozyskanie takich informacji jest mo
liwe dzi�ki realizowanemu cyklicznie przez GUS 
reprezentacyjnemu badaniu bud
etu czasu ludno�ci. W roku 2013 przeprowadzona zosta�a kolejna edycja 
tego badania, jednak jego pierwsze, wst�pne wyniki b�d� dost�pne w II po�owie 2014 r. Dlatego te
, dla 
potrzeb niniejszej publikacji wykorzystano dane z poprzedniego badania, przeprowadzonego w latach 2003 
i 2004. Pomimo tego, 
e w okresie ostatnich dziesi�ciu lat oddzielaj�cych oba badania w 
yciu polskiego 
spo�ecze�stwa zasz�o wiele zmian, które mog�y wp�yn�	 na bud
et czasu ludno�ci, to analiza taka mo
e 
pozwoli	 na pewne wnioski, które b�d� mog�y by	 zweryfikowane w oparciu o wyniki badania z roku 2013.  

Z uwagi na termin realizacji badania, w tej cz��ci publikacji skupiono si� tylko na wybranych aspektach 
bud
etu czasu prezentuj�c dane wed�ug typu biologicznego gospodarstwa domowego oraz p�ci dla wybranych 
grup czynno�ci z kategorii zaj�	 i prac domowych, pracy zawodowej oraz wykorzystania czasu wolnego. 

Ze wzgl�du na ograniczenia wynikaj�ce z metodologii badania, analiz� przeprowadzono w oparciu 
o klasyfikacj� typów biologicznych gospodarstw domowych zastosowan� w badaniu bud
etu czasu 2003/2004 r., 
która odbiega w pewien sposób od klasyfikacji przyj�tej w pozosta�ej cz��ci publikacji. Nie ogranicza to jednak 
mo
liwo�ci oceny zró
nicowania sytuacji rodzinnych gospodarstw domowych w kontek�cie zakresu i sposobu 
wykorzystania czasu z uwzgl�dnieniem wielko�ci oraz struktury gospodarstw domowych. Nale
y przy tym 
zaznaczy	, 
e zawsze ilekro	 w analizie tej jest mowa o ma�
e�stwach, dotyczy to tak
e zwi�zków 
nieformalnych, które w badaniu bud
etu czasu klasyfikowano ��cznie z ma�
e�stwami. 

W prezentacji wyników badania bud
etu czasu wykorzystano (podobnie jak w przypadku innych 
publikacji z tego zakresu) trzy mierniki. S� to:  
1. Odsetek osób wykonuj�cych dane czynno�ci, 
2. Przeci�tny czas wykonywania czynno�ci (w godzinach i minutach na 1 osob� wykonuj�c� dan� czynno�	), 
3. Przeci�tny czas trwania czynno�ci w godzinach i minutach na 1 osob� bez wzgl�du na to czy wykonywa�a 

dan� czynno�	 czy te
 nie (na podstawie tego miernika obliczana jest struktura bud
etu czasu danej 
zbiorowo�ci).  

Odczytuj�c przedstawione w niniejszej analizie wyniki badania, nale
y równie
 pami�ta	, 
e pomimo 
tego, i
 w badaniu bud
etu czasu rejestrowano czas przeznaczony zarówno na czynno�ci g�ówne jak 
i towarzysz�ce, to prezentowane wyniki dotycz� jedynie czynno�ci g�ównych i tak np. czas po�wi�cony 
na dojazdy do pracy i z pracy, podczas którego czytano ksi�
ki, pras�, s�uchano muzyki, zosta� przypisany 
do czynno�ci g�ównej i uwzgl�dniony w grupie dojazdy, doj�cia i inne nie wymienione czynno�ci.  
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Wybrane aspekty dobowego bud�etu czasu wed�ug typu biologicznego gospodarstwa domowego51 
oraz p�ci 
 

Niezale
nie od zastosowanego miernika, analizowanego przekroju oraz p�ci najwi�cej czasu w ci�gu 

doby zajmowa�y potrzeby fizjologiczne (46,0%)52, a w�ród nich sen (35,9% czasu dobowego). Przeci�tnie 

na potrzeby fizjologiczne osoby bior�ce udzia� w badaniu zu
ywa�y oko�o 11 godzin w ci�gu doby, w tym 

na sen 8 godz. 37 minut. 

W przypadku czynno�ci zaliczanych do pozosta�ych kategorii sytuacja by�a bardziej zró
nicowana. 

Jednak z uwagi na tematyk� publikacji, a tak
e do�	 odleg�y okres, z którego pochodz� dane, w analizie 

skupiono si� przede wszystkim na dwóch grupach czynno�ci tj. zaj�ciach i pracach domowych oraz pracy 

zawodowej, z uwzgl�dnieniem mocno ró
nicuj�cej bud
et czasu zmiennej, jak� jest p�e	. 

 

Zajcia i prace domowe to specyficzna grupa prac, których wykonywanie s�u
y wszystkim cz�onkom 

rodziny umo
liwiaj�c im zaspokojenie wielu potrzeb, pocz�wszy od tych podstawowych zwi�zanych 

m.in. z przygotowaniem posi�ku, utrzymaniem porz�dku, piel�gnacj� i opiek� nad dzie	mi, a
 do bardziej 

z�o
onych funkcji zaspokajaj�cych potrzeby wi�zi emocjonalnych, systemu warto�ci, wychowania, edukacji 

i in. Swoje uczestnictwo w zaj�ciach i pracach domowych deklarowa�o a
 91,6% osób w wieku 15 lat i wi�cej 

(97,1% kobiet i 85,6% m�
czyzn), przy czym bior�c pod uwag� struktur� doby przeci�tnego respondenta 

mo
emy zauwa
y	, 
e kobiety przeznacza�y na te czynno�ci prawie dwukrotnie wi�cej czasu ni
 m�
czy�ni 

(18,2% wobec 9,2% czasu dobowego). Wykonywanie wszystkich prac domowych zajmowa�o kobietom, które 

po�wi�ci�y na nie swój czas  przeci�tnie 4 godz. 30 min. dziennie, a m�
czyznom 2 godz. 36 min.  

W przypadku tej grupy prac na uwag� zas�uguje wp�yw ilo�ci dzieci w rodzinie na rozk�ad 

poszczególnych mierników dobowego bud
etu czasu. 

                                                 
51  Ze wzgl�du na wyst�powanie w badaniu bud
etu czasu ma�ej ilo�	 przypadków samotnych ojców z dzie	mi na utrzymaniu, 
z analizy porównawczej wy��czono ca�� grup� typu biologicznego gospodarstw domowych Matka lub ojciec z dzie
mi na utrzymaniu.  
52  Wszystkie dane dotycz�ce struktury czasu dobowego prezentowane w niniejszej publikacji, obliczone zosta�y na podstawie 
przeci�tnego czasu trwania czynno�ci (zgodnie z metodologi� badania bud
etu czasu). 
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Wykres 2.8.1. 
Udzia� zaj	 i prac domowych w strukturze czasu dobowego ogó�em  

wed�ug typu biologicznego gospodarstwa domowego oraz p�ci 

 
 
 W odniesieniu do kobiet, wraz ze wzrostem liczby dzieci w ma�
e�stwach zwi�ksza�a si� ilo�	 czasu 
przeznaczonego na wykonywanie prac domowych. Najbardziej obci�
one obowi�zkami domowymi by�y 
kobiety w rodzinach wielodzietnych tj. w ma�
e�stwach z 3 i wi�cej dzieci na utrzymaniu, które po�wi�ca�y tym 
zaj�ciom przeci�tnie 21,7% swojego czasu w ci�gu doby. W przypadku kobiet pozostaj�cych w ma�
e�stwach 
z 2 dzieci na utrzymaniu wska�nik ten wynosi� 19,8%, a w ma�
e�stwach 1 dzieckiem na utrzymaniu 19,0%. 
Równie
 wed�ug miernika przeci�tnego czasu wykonywania czynno�ci, zaj�cia i prace domowe najwi�cej 
czasu zajmowa�y kobietom w ma�
e�stwach z 3 i wi�cej dzieci na utrzymaniu (5 godz. 32 min.), a najmniej 
w ma�
e�stwach z 1 dzieckiem na utrzymaniu 4 godz. 38 min. Zale
no�	 ta nie by�a ju
 tak istotna 
w przypadku odsetka kobiet wykonuj�cych te czynno�ci. Nieco wi�cej kobiet deklarowa�o swoje uczestnictwo 
w zaj�ciach domowych w grupie ma�
e�stw bez dzieci na utrzymaniu (98,7%), a mniej w ma�
e�stwach 
z 3 i wi�cej dzieci na utrzymaniu (94,2%).  

Zupe�nie odmienny wp�yw liczby dzieci w rodzinie na ilo�	 czasu przeznaczonego na wykonywanie 
ró
nych zaj�	 domowych by� obserwowany w przypadku m�
czyzn. Wraz ze wzrostem liczby dzieci w rodzinie 
skraca� si� czas, który m�
czy�ni przeznaczali na obowi�zki domowe. Zaj�cia i prace domowe stanowi�y 
10,0% czasu dobowego m�
czyzn w ma�
e�stwach z 1 dzieckiem na utrzymaniu, nieco mniej (9,2%) 
w ma�
e�stwach z 2 dzieci na utrzymaniu, a w ma�
e�stwach z 3 i wi�cej dzieci na utrzymaniu ju
 tylko 7,7% 
czasu. Podobna zale
no�	 by�a widoczna równie
 w przypadku pozosta�ych mierników. Wykonywanie prac 
domowych najwi�cej czasu zajmowa�o m�
czyznom w ma�
e�stwach z 1 dzieckiem na utrzymaniu, a najmniej 
w ma�
e�stwach z 3 i wi�cej dzieci na utrzymaniu (odpowiednio 2 godz. 42 min. oraz 2 godz. 15 min. w ci�gu 
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doby). Najwi�ksz� grup� m�
czyzn zaanga
owanych w zaj�cia i prace domowe byli ci, pozostaj�cy 
w ma�
e�stwach bez dzieci na utrzymaniu (90,2%). Im wi�cej dzieci w rodzinie, tym mniejszy odsetek 
m�
czyzn anga
uj�cych si� w te obowi�zki. W ma�
e�stwach z 1 dzieckiem na utrzymaniu odsetek m�
czyzn 
uczestnicz�cych w zaj�ciach i pracach domowych wynosi� 88,5%, natomiast w ma�
e�stwach z 3 i wi�cej 
dzieci na utrzymaniu 82,4%.  

Spo�ród wielu kategorii prac istotnych dla funkcjonowania rodziny z dzie	mi warto zwróci	 uwag� 
na czynno�ci z zakresu opieki nad dzie	mi (cz�onkami gospodarstwa domowego). Funkcje opieku�cze 
w przewa
aj�cej cz��ci sprawowa�y kobiety (24,0% kobiet wobec 15,4% m�
czyzn), przy czym zró
nicowanie 
wed�ug p�ci by�o zdecydowanie bardziej widoczne w przypadku opieki nad ma�ymi dzie	mi do lat 6-ciu 
(57,0% kobiet oraz 38,3% m�
czyzn). Opieka nad dzie	mi zajmowa�a kobietom ponad dwukrotnie wi�cej 
czasu w ci�gu doby ni
 m�
czyznom (2,3% wobec 1,0%). W przypadku kobiet by�y to g�ównie prace zwi�zane 
z piel�gnacj� i pilnowaniem dzieci, natomiast m�
czy�ni najbardziej anga
owali si� w czynno�ci zwi�zane 
z zabaw�, czytaniem oraz rozmowami z dzie	mi. 

O ile zaj�cia i prace domowe by�y g�ównie domen� kobiet, to praca zawodowa pozostawa�a sfer� 
wi�kszej aktywno�ci m�
czyzn. Odsetek m�
czyzn pracuj�cych zawodowo wynosi� 45,8%, natomiast kobiet 
29,9%. Na wykonywanie pracy zawodowej m�
czy�ni przeznaczali przeci�tnie 7 godz. 14 min. dziennie, 
natomiast kobiety prawie o 1 godzin� mniej.  

Bior�c pod uwag� struktur� czasu dobowego praca zawodowa zajmowa�a m�
czyznom przeci�tnie 
13,8% czasu za� kobietom 7,8%. 

 
Wykres 2.8.2. 

Udzia� pracy zawodowej w strukturze czasu dobowego ogó�em  
wed�ug typu biologicznego gospodarstwa domowego oraz p�ci 

0 5 10 15 20

Pozosta�e rodziny

Rodziny z dzie	mi na 
utrzymaniu i innymi osobami

Ma��e�stwa z 3 i wi�cej dzieci 
na utrzymaniu

Ma��e�stwa z 2 dzieci na 
utrzymaniu

Ma��e�stwa z 1 dzieckiem na 
utrzymaniu

Ma��e�stwa bez dzieci na 
utrzymaniu

% 

M��czy�ni

Kobiety

Ogó�em

 



 
 

 

107

Podobnie jak dla kategorii zaj�cia i prace domowe, równie
 w przypadku pracy zawodowej daje si� 

zauwa
y	 zale
no�	 mi�dzy liczb� dzieci w rodzinie, a ilo�ci� czasu przeznaczonego na prac� zawodow� 

przez kobiety. Obci�
enie obowi�zkami domowymi wyra�nie ogranicza�o aktywno�	 zawodow� kobiet. Wraz 

ze wzrostem liczby dzieci w rodzinie zmniejsza� si� udzia� kobiet w kategoriach czynno�ci zaliczanych do pracy 

zawodowej. W ma�
e�stwach z 1 dzieckiem na utrzymaniu pracuj�cych zawodowo by�o 33,5% kobiet, 

natomiast w ma�
e�stwach z 3 i wi�cej dzieci na utrzymaniu - 27,8%. Kobiety z ma�
e�stw z 1 dzieckiem 

na utrzymaniu przeznacza�y na wykonywanie pracy zawodowej przeci�tnie oko�o 7 godzin dziennie, natomiast 

w ma�
e�stwach z 3 i wi�cej dzieci na utrzymaniu istotnie mniej - 5 godz. 28 min. W strukturze czasu 

dobowego praca zawodowa zajmowa�a kobietom 9,7% czasu w przypadku ma�
e�stw z 1 dzieckiem 

na utrzymaniu , natomiast w ma�
e�stwach z 3 i wi�cej dzieci na utrzymaniu 6,3% czasu .  

Zale
no�	 ta nie jest ju
 tak widoczna w odniesieniu do m�
czyzn. Najwi�kszy odsetek m�
czyzn 

pracuj�cych zawodowo wyst�pi� w ma�
e�stwach z 2 dzieci na utrzymaniu (50,2%), tylko nieco mniej 

(o 0,7 p. proc) w ma�
e�stwach z 1 dzieckiem na utrzymaniu, a najmniej w ma�
e�stwach z 3 wi�cej dzieci 

na utrzymaniu (46,4%). Uwzgl�dniaj�c czas wykonywania czynno�ci, najd�u
ej w ci�gu doby pracowali 

zawodowo m�
czy�ni z grupy ma�
e�stw z 3 i wi�cej dzieci na utrzymaniu (7 godz. 39 min.), prawie tyle samo 

czasu sp�dzali w pracy m�
czy�ni z grupy ma�
e�stw z 1 dzieckiem na utrzymaniu, a minimalnie  krócej - 

pozostaj�cy w ma�
e�stwach z 2 dzieci na utrzymaniu (7 godz. 28 min.). Praca zawodowa mia�a najwi�kszy 

udzia� w strukturze doby przeci�tnego m�
czyzny z grupy ma�
e�stw z 1 dzieckiem na utrzymaniu 

(15,7% czasu), a najmniejszy z grupy ma�
e�stw z 3 i wi�cej dzieci na utrzymaniu (14,8%).  

Ciekawych informacji dostarcza porównanie ilo�ci czasu przeznaczonego ��cznie na zaj�cia i prace 

domowe oraz prac� zawodow� (razem z przejazdami w ramach pracy oraz dojazdami do pracy) w odniesieniu 

do obu p�ci. Analiza przeci�tnego czasu trwania czynno�ci ��cznie dla obu kategorii prac, wskazuje na wi�ksze 

obci�
enie tymi obowi�zkami kobiet ni
 m�
czyzn. We wszystkich grupach rodzinnych gospodarstw 

domowych, to kobiety po�wi�ca�y w sumie wi�cej czasu ��cznie na obowi�zki domowe oraz prac� zawodow�. 

Takie porównanie jest zasadne ze wzgl�du na komplementarno�	 ról kobiety i m�
czyzny 

w ma�
e�stwie i rodzinie. Porównanie wy��cznie czasu pracy czy czasu po�wi�conego tylko na obowi�zki 

domowe da�oby bowiem obraz wypaczaj�cy istot� wzajemnego uzupe�niania si� m�
a i 
ony oraz matki i ojca 

w odniesieniu do dzieci, ma�
onka i potrzeb ca�ej rodziny. 
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Wykres 2.8.3. 
�
czny przecitny czas trwania zaj	 i prac domowych oraz pracy zawodowej  

(razem z przejazdami w ramach pracy oraz dojazdami do pracy)  
wed�ug p�ci oraz typu  biologicznego gospodarstwa domowego 

 
 

 

 

Wykres 2.8.4. 
Ró�nica �
cznego czasu trwania zaj	 i prac domowych oraz pracy zawodowej  

(razem z przejazdami w ramach pracy oraz dojazdami do pracy)  
pomidzy kobietami i m�czyznami  

wed�ug typu biologicznego gospodarstwa domowego 
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Najwi�ksza ró
nica w ilo�ci czasu przeznaczonego w ci�gu doby przez kobiety i m�
czyzn ��cznie 

na obowi�zki domowe oraz prac� zawodow� (razem z przejazdami w ramach pracy oraz dojazdami do pracy) 

wyst�powa�a w grupie ma�
e�stw z 3 i wi�cej dzieci na utrzymaniu (rys.3). Kobietom z tej grupy rodzinnych 

gospodarstw domowych prace te zajmowa�y w sumie 6 godz. 53 min. dziennie, natomiast m�
czyznom prawie 

o 1 godzin� mniej.   

Wi�ksze obci�
enie obowi�zkami domowymi oraz prac� zawodow� kobiet mia�o wp�yw na ilo�	 czasu 

przeznaczonego na odpoczynek i rozrywk�. W wi�kszo�ci czynno�ci odnosz�cych si� do czasu wolnego, 

m.in. z zakresu uczestnictwa w sporcie i rekreacji, zainteresowa� osobistych oraz hobby, przewa
ali 

m�
czy�ni. Po�wi�cali oni na te zaj�cia przeci�tnie wi�cej czasu ni
 kobiety. Uczestnictwo w sporcie i rekreacji 

zajmowa�o m�
czyznom �rednio 1,9% czasu dobowego, a kobietom 1,3%. W grupie zami�owania osobiste, 

hobby i gry by�o to odpowiednio 1,5% czasu m�
czyzn wobec 0,7% czasu kobiet. Na korzystanie ze �rodków 

masowego przekazu m�
czy�ni przeznaczali 12,7% czasu, a kobiety 11,0%. Czynno�ci zaliczane do kategorii 


ycia towarzyskiego i rozrywek zarówno m�
czyznom jak i kobietom zajmowa�y po 4,9% czasu w ci�gu doby. 

Jedyne czynno�ci z kategorii dysponowania czasem wolnym, w które kobiety anga
owa�y przeci�tnie wi�cej 

swojego czasu w ci�gu doby ni
 m�
czy�ni, to dobrowolna praca w organizacjach i poza nimi 

(odpowiednio 2,1% wobec 1,7%).  

 

Podsumowanie 

Jak wskazuj� wyniki dotychczasowych bada� spo�ecznych, wyst�puje wiele zmiennych mocno 

ró
nicuj�cych struktur� bud
etu czasu w zakresie poszczególnych kategorii czynno�ci. W�ród tych zmiennych 

mo
na wymieni	 m.in. p�e	, wiek, aktywno�	 ekonomiczn�, miejsce zamieszkania, a tak
e typ biologiczny 

gospodarstwa domowego. Szczególnie widoczne zró
nicowanie wed�ug p�ci wyst�pi�o w zakresie prac 

i obowi�zków domowych, m.in. czasu przeznaczonego na przyrz�dzanie posi�ków, sprz�tanie, opiek� nad 

dzie	mi, prace budowlane, remontowe i naprawy. Zwi�zane jest to zarówno z predyspozycjami osób danej 

p�ci, czynnikami kulturowymi, jak i zró
nicowaniem i komplementarno�ci� ról pe�nionych w ma�
e�stwie 

i rodzinie.  

Z kolei typ gospodarstwa domowego - wielko�	 i struktura rodziny, liczba dzieci oraz ich wiek, 

w istotny sposób ró
nicowa�y sytuacj� w grupie zaj�	 i prac domowych, zw�aszcza w zakresie czasu 

przeznaczonego na opiek� nad dzie	mi. Zmienne te mia�y równie
 znaczenie w przypadku ilo�ci czasu 

przeznaczonego na prac� zawodow� czy te
 korzystania z czasu wolnego. Mimo wi�kszego zaanga
owania 

m�
czyzn w prac� zawodow�, ��cznie wi�cej czasu na obowi�zki domowe i zawodowe po�wi�ca�y kobiety.  



 
 

 

110 

Przedstawione w skrótowej formie informacje dotycz�ce bud
etu czasu ludno�ci z lat 2003 i 2004 

mog� stanowi	 punkt wyj�cia do szerszej, pog��bionej analizy warunków 
ycia rodzin w Polsce, 

wykorzystuj�cej wyniki badania bud
etu czasu przeprowadzonego w roku 2013. Mo
e to by	 tym bardziej 

interesuj�ce, 
e wiele zmian obserwowanych w 
yciu polskiego spo�ecze�stwa mog�o w istotny sposób 

wp�yn�	 na sposób i zakres wykorzystania czasu. Mo
na to zaobserwowa	 na wielu p�aszczyznach.  

Wprowadzenie nowych rozwi�za� prawnych, stwarzaj�cych mo
liwo�ci �atwiejszego godzenia 

obowi�zków 
ycia rodzinnego oraz pracy zawodowej mog�o mie	 wp�yw na rozmiar i sposób wykorzystania 

czasu przeznaczonego na zaj�cia domowe, prac� zawodow�, dojazdy do pracy, a tak
e czas wolny.  

W analizowanym badaniu bud
etu czasu na uczestnictwo w sporcie i rekreacji przeznaczano 

przeci�tnie 1,6% czasu w ci�gu doby, a na wypoczynek bierny 1,0%. Zmieniaj�ca si� w ostatnich latach moda 

dotycz�ca ró
nych sposobów sp�dzania czasu wolnego, w tym przeznaczonego na sport i rekreacj�, u�atwi�a 

dost�p do tych form aktywno�ci i mog�a zmieni	 struktur� bud
etu czasu, w szczególno�ci w zakresie 

zagospodarowania czasu wolnego, w tym przeznaczonego na aktywny wypoczynek.  

W badaniu bud
etu czasu z 2003/2004 r. tylko 19,4% gospodarstw domowych w miastach oraz 

jedynie 7,7% gospodarstw na wsi deklarowa�o korzystanie z Internetu w domu. Obecne upowszechnienie 

wykorzystania technik elektronicznych, w tym Internetu, w 
yciu codziennym, np. do robienia zakupów, 

ponoszenia op�at, nauki ma wp�yw na ilo�	 czasu przeznaczanego na prac�, nauk�, rozrywk�, obowi�zki 

domowe oraz inne czynno�ci. Podobnych przyk�adów mo
na by przytoczy	 wiele. 

Jak bardzo zmieni�a si� sytuacja rodzin w kontek�cie bud
etu czasu b�dzie mo
na oceni	 

na podstawie wyników badania przeprowadzonego w 2013 r.  
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TABL. 1.  ODSETEK DZIECI NA UTRZYMANIU  WED�UG TYPU BIOLOGICZNEGO GOSPODARSTWA RODZINNEGO  
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em 

Wiek 

0-3 4-6 7-12 13-15 16-19 20-24 

OGÓ�EM  ...................................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ......  14,9 22,7 14,2 9,5 11,8 14,5 21,0 

w tym ma��e�stwa 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu   13,6 19,6 12,5 8,6 10,9 14,0 20,5 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 2 dzieci na utrzymaniu  .............  27,9 27,6 31,4 30,9 26,6 25,5 21,4 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  26,6 25,8 30,0 29,6 25,3 24,9 21,0 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  .............................  21,0 14,3 20,7 25,9 24,4 21,8 14,1 

w tym ma��e�stwa 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  19,8 13,0 19,2 24,3 23,3 21,3 13,9 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  3,8 2,1 3,4 4,8 4,9 3,1 4,2 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu  ......................  3,6 2,0 3,3 4,7 4,7 2,7 3,7 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  23,0 22,2 20,6 20,1 22,7 27,6 27,5 

w tym ma��e�stwa 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  21,9 20,1 19,3 19,2 21,8 27,0 27,0 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ........................  5,0 4,0 5,8 6,4 5,8 2,8 5,1 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  4,7 3,9 5,5 6,0 5,5 2,3 4,6 

Inne osoby z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  4,5 7,2 3,8 2,5 3,7 4,7 6,6 

 
�ród�o: badanie bud�etów gospodarstw domowych, 2011. 
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TABL. 2.  ODSETEK DZIECI NA UTRZYMANIU  WED�UG TYPU BIOLOGICZNEGO GOSPODARSTWA RODZINNEGO  
ORAZ  KLASY MIEJSCOWO�CI   

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em 

Wiek 

0-3 4-6 7-12 13-15 16-19 20-24 

 MIASTO 

OGÓ�EM  ...................................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ......  20,1 29,5 19,7 12,7 15,7 19,6 26,0 

w tym ma��e�stwa 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu   18,1 25,2 17,1 11,3 14,3 19,0 25,2 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 2 dzieci na utrzymaniu  .............  32,4 32,2 37,1 36,3 31,6 28,9 24,2 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  30,7 29,9 34,9 34,6 29,4 28,0 23,6 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  .............................  17,7 13,1 17,7 22,0 20,6 18,1 12,4 

w tym ma��e�stwa 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  16,2 11,3 16,0 19,9 18,9 17,3 12,3 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  5,2 2,6 4,4 6,7 7,5 4,5 5,6 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu  ......................  4,9 2,5 4,3 6,6 7,2 4,0 5,0 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  15,4 13,7 12,7 12,7 14,9 21,1 20,8 

w tym ma��e�stwa 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  14,2 11,5 11,2 11,7 13,7 20,5 20,4 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ........................  5,6 4,2 6,0 7,7 6,3 3,3 5,6 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  5,4 4,2 5,7 7,4 6,2 2,8 5,2 

Inne osoby z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  3,5 4,6 2,4 1,9 3,5 4,6 5,3 
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TABL. 2.  ODSETEK DZIECI NA UTRZYMANIU  WED�UG TYPU BIOLOGICZNEGO GOSPODARSTWA RODZINNEGO  
ORAZ  KLASY MIEJSCOWO�CI  (dok.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em 

Wiek 

0-3 4-6 7-12 13-15 16-19 20-24 

 WIE� 

OGÓ�EM  ...................................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ......  8,4 11,6 7,2 5,6 7,5 9,0 13,3 

w tym ma��e�stwa 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu   7,9 10,6 6,6 5,2 7,2 8,7 13,3 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 2 dzieci na utrzymaniu  .............  22,0 20,1 24,1 24,4 21,2 21,8 17,2 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  21,4 19,1 23,6 23,6 20,7 21,5 17,0 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  .............................  25,1 16,4 24,7 30,5 28,7 25,9 16,8 

w tym ma��e�stwa 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  24,4 15,8 23,4 29,5 28,1 25,5 16,4 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  2,0 1,1 2,2 2,6 2,0 1,7 2,0 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu  ......................  1,8 1,1 2,1 2,4 1,9 1,4 1,7 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  32,6 35,9 30,9 29,0 31,4 34,5 37,9 

w tym ma��e�stwa 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  31,7 34,2 29,7 28,2 30,8 34,0 37,3 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ........................  4,2 3,5 5,4 4,8 5,2 2,2 4,3 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  3,8 3,3 5,1 4,5 4,8 1,8 3,8 

Inne osoby z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  5,7 11,3 5,5 3,2 4,0 4,8 8,6 

 
�ród�o: badanie bud�etów gospodarstw domowych, 2011. 
 



 
 115

TABL. 3.  ODSETEK DZIECI NA UTRZYMANIU  WED�UG TYPU BIOLOGICZNEGO GOSPODARSTWA RODZINNEGO  
ORAZ REGIONÓW 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em 

Wiek 

0-3 4-6 7-12 13-15 16-19 20-24 

 CENTRALNY 

OGÓ�EM  ...................................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ......  17,6 27,5 16,6 11,6 12,3 17,0 23,4 

w tym ma��e�stwa 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu   15,9 24,4 14,1 10,1 11,1 16,2 23,0 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 2 dzieci na utrzymaniu  .............  32,2 31,8 37,3 35,3 29,4 30,5 24,8 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  30,9 29,5 36,3 34,2 28,0 29,5 24,0 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  .............................  19,6 14,3 19,4 24,9 23,3 19,3 11,9 

w tym ma��e�stwa 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  18,5 12,7 18,1 23,4 22,6 18,4 11,9 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  4,4 2,3 4,0 5,3 7,1 3,4 5,1 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu  ......................  4,2 2,3 3,9 5,2 6,8 3,1 4,6 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  18,2 17,1 14,0 14,9 19,2 23,6 24,0 

w tym ma��e�stwa 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  17,5 16,2 13,1 14,1 19,0 23,2 23,3 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ........................  4,9 2,6 6,1 6,0 6,5 3,7 5,4 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  4,6 2,6 5,6 5,8 6,4 2,6 4,7 

Inne osoby z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  3,0 4,5 2,6 1,9 2,3 2,6 5,5 
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TABL. 3.  ODSETEK DZIECI NA UTRZYMANIU  WED�UG TYPU BIOLOGICZNEGO GOSPODARSTWA RODZINNEGO  
ORAZ REGIONÓW  (cd.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em 

Wiek 

0-3 4-6 7-12 13-15 16-19 20-24 

 PO	UDNIOWY 

OGÓ�EM  ...................................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ......  15,4 22,4 14,9 9,4 12,7 15,9 20,6 

w tym ma��e�stwa 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu   14,6 20,1 14,1 9,0 11,8 15,8 20,4 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 2 dzieci na utrzymaniu  .............  30,1 30,0 34,9 32,4 27,6 30,0 22,8 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  29,1 28,5 33,1 31,3 26,2 29,7 22,5 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  .............................  21,4 14,8 21,4 27,0 25,2 21,6 14,5 

w tym ma��e�stwa 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  20,3 13,6 19,9 25,5 24,1 20,9 14,3 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  4,5 2,7 4,1 5,7 5,8 4,0 4,6 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu  ......................  4,3 2,6 4,1 5,5 5,5 3,6 3,9 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  20,1 19,5 15,3 17,3 18,7 23,5 29,2 

w tym ma��e�stwa 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  19,2 18,1 14,0 16,8 17,9 22,8 28,9 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ........................  5,0 4,3 6,4 6,7 5,6 1,9 4,7 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  4,8 4,3 6,3 6,2 5,5 1,8 4,1 

Inne osoby z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  3,5 6,3 3,0 1,4 4,4 3,0 3,6 
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TABL. 3.  ODSETEK DZIECI NA UTRZYMANIU  WED�UG TYPU BIOLOGICZNEGO GOSPODARSTWA RODZINNEGO  
ORAZ REGIONÓW   (cd.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em 

Wiek 

0-3 4-6 7-12 13-15 16-19 20-24 

 WSCHODNI 

OGÓ�EM  ...................................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ......  11,5 18,3 11,4 7,1 10,4 11,7 13,7 

w tym ma��e�stwa 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu   10,9 16,4 10,6 6,7 9,7 11,7 13,3 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 2 dzieci na utrzymaniu  .............  23,4 20,5 25,8 24,2 25,3 23,3 20,8 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  22,9 20,0 25,6 23,5 24,4 22,9 20,4 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  .............................  23,3 15,7 19,9 27,5 25,6 26,1 19,7 

w tym ma��e�stwa 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  22,9 15,3 19,1 27,1 24,9 25,8 19,3 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  2,6 1,3 3,0 2,9 2,6 2,4 3,4 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu  ......................  2,4 1,3 3,0 2,9 2,3 2,2 3,1 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  30,2 33,4 31,3 28,9 28,3 29,8 31,2 

w tym ma��e�stwa 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  29,3 31,5 30,4 28,0 27,5 29,1 30,9 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ........................  4,7 3,0 5,0 6,4 5,5 2,5 5,3 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  4,2 2,6 4,6 5,8 5,1 2,0 4,9 

Inne osoby z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  4,3 7,9 3,5 2,9 2,3 4,2 6,0 
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TABL. 3.  ODSETEK DZIECI NA UTRZYMANIU  WED�UG TYPU BIOLOGICZNEGO GOSPODARSTWA RODZINNEGO  
ORAZ REGIONÓW   (cd.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em 

Wiek 

0-3 4-6 7-12 13-15 16-19 20-24 

 PÓ	NOCNO-ZACHODNI 

OGÓ�EM  ...................................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ......  11,5 18,3 11,4 7,1 10,4 11,7 13,7 

w tym ma��e�stwa 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu   10,9 16,4 10,6 6,7 9,7 11,7 13,3 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 2 dzieci na utrzymaniu  .............  23,4 20,5 25,8 24,2 25,3 23,3 20,8 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  22,9 20,0 25,6 23,5 24,4 22,9 20,4 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  .............................  23,3 15,7 19,9 27,5 25,6 26,1 19,7 

w tym ma��e�stwa 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  22,9 15,3 19,1 27,1 24,9 25,8 19,3 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  2,6 1,3 3,0 2,9 2,6 2,4 3,4 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu  ......................  2,4 1,3 3,0 2,9 2,3 2,2 3,1 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  30,2 33,4 31,3 28,9 28,3 29,8 31,2 

w tym ma��e�stwa 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  29,3 31,5 30,4 28,0 27,5 29,1 30,9 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ........................  4,7 3,0 5,0 6,4 5,5 2,5 5,3 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  4,2 2,6 4,6 5,8 5,1 2,0 4,9 

Inne osoby z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  4,3 7,9 3,5 2,9 2,3 4,2 6,0 
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TABL. 3.  ODSETEK DZIECI NA UTRZYMANIU  WED�UG TYPU BIOLOGICZNEGO GOSPODARSTWA RODZINNEGO  
ORAZ REGIONÓW   (cd.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em 

Wiek 

0-3 4-6 7-12 13-15 16-19 20-24 

 PO	UDNIOWO-ZACHODNI 

OGÓ�EM  ...................................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ......  15,7 21,2 16,8 11,7 11,6 13,7 23,3 

w tym ma��e�stwa 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu   14,2 17,5 13,8 10,8 11,2 13,4 23,3 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 2 dzieci na utrzymaniu  .............  28,4 29,4 32,1 32,3 26,5 23,4 22,2 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  26,1 25,5 30,1 29,9 24,5 22,5 20,9 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  .............................  17,4 11,6 15,9 20,5 22,3 18,6 13,6 

w tym ma��e�stwa 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  15,2 8,6 14,7 17,4 19,7 17,5 13,1 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  3,8 2,1 2,2 5,8 4,9 3,0 3,6 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu  ......................  3,5 2,1 2,2 5,4 4,5 2,2 3,2 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  23,5 24,5 20,6 19,5 24,5 29,1 25,0 

w tym ma��e�stwa 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  22,6 22,6 20,3 18,5 23,3 28,2 25,0 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ........................  5,3 5,3 5,6 6,2 5,5 3,4 5,1 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  5,1 5,2 5,6 6,1 5,5 3,3 4,6 

Inne osoby z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  5,9 6,0 6,8 3,8 4,6 8,8 7,3 
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TABL. 3.  ODSETEK DZIECI NA UTRZYMANIU  WED�UG TYPU BIOLOGICZNEGO GOSPODARSTWA RODZINNEGO  
ORAZ REGIONÓW   (dok.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em 

Wiek 

0-3 4-6 7-12 13-15 16-19 20-24 

 PÓ	NOCNY 

OGÓ�EM  ...................................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ......  16,0 27,8 14,3 9,5 11,2 14,5 22,8 

w tym ma��e�stwa 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu   14,2 23,2 12,6 8,5 10,0 13,6 22,6 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 2 dzieci na utrzymaniu  .............  26,5 25,3 29,4 31,1 26,0 22,8 18,2 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  25,0 23,7 27,7 28,8 24,3 22,5 18,2 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  .............................  22,9 13,8 26,0 29,2 24,8 23,1 15,6 

w tym ma��e�stwa 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  22,0 12,8 24,5 27,8 24,1 23,1 15,6 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  3,8 2,5 3,8 5,4 4,0 2,9 3,1 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu  ......................  3,5 2,3 3,6 5,4 4,0 2,1 2,3 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  21,1 17,4 18,1 16,6 23,4 29,0 28,4 

w tym ma��e�stwa 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  19,6 14,6 16,3 15,5 22,4 28,2 27,5 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ........................  5,1 5,1 5,1 6,1 6,5 2,2 4,7 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  4,8 5,1 4,7 6,0 5,8 1,8 4,7 

Inne osoby z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  4,7 8,1 3,3 2,0 4,1 5,4 7,2 

 
�ród�o: badanie bud�etów gospodarstw domowych, 2011. 
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TABL. 4.  ŚREDNIA LICZBA OSÓB NA UTRZYMANIU ORAZ ŚREDNIA LICZBA DZIECI NA UTRZYMANIU WEDŁUG  

TYPU GOSPODARSTWA RODZINNEGO ORAZ KLASY MIEJSCOWOŚCI 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Średnia liczba osób na utrzymaniu Średnia liczba dzieci na utrzymaniu 

ogółem miasto wieś ogółem miasto wieś 

OGÓŁEM  ...................................  1,2 1,1 1,5 1,0 0,8 1,2 

Małżeństwa/ związki nieformalne 
bez dzieci na utrzymaniu  ............  0,1 0,1 0,1 - - - 

w tym małżeństwa bez dzieci 
na utrzymaniu  ......................  0,1 0,1 0,1 - - - 

Małżeństwa/ związki nieformalne 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ......  1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 

w tym małżeństwa 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu   1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 

Małżeństwa/ związki nieformalne 
z 2 dzieci na utrzymaniu  .............  2,2 2,2 2,3 2,0 2,0 2,0 

w tym małżeństwa z 2 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  2,2 2,2 2,3 2,0 2,0 2,0 

Małżeństwa/ związki nieformalne 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  .............................  3,8 3,7 3,9 3,5 3,4 3,6 

w tym małżeństwa 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  3,8 3,7 3,8 3,5 3,4 3,6 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  1,5 1,5 1,8 1,5 1,5 1,8 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu  ......................  1,5 1,5 1,9 1,5 1,5 1,9 

Małżeństwa/ związki nieformalne 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  2,1 2,0 2,2 1,7 1,6 1,8 

w tym małżeństwa 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  2,1 2,0 2,2 1,7 1,6 1,8 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ........................  1,6 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  1,6 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4 

Inne osoby z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  2,9 2,6 3,2 2,3 2,0 2,6 

Pozostałe gospodarstwa bez 
dzieci na utrzymaniu  ..................  0,3 0,3 0,3 - - - 

 

Źródło: badanie budżetów gospodarstw domowych, 2011. 
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TABL. 5.  STRUKTURA DZIECI NA UTRZYMANIU WED�UG WIEKU ORAZ P�CI I KLASY MIEJSCOWO�CI 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em 
P�e
 Klasa miejscowo�ci 

m��czy�ni kobiety miasto wie� 

OGÓ�EM  ...................................  100,0 51,1 48,9 55,3 44,7 

  0  ...............................................  100,0 54,9 45,1 57,5 42,5 

  1 ....................................................  100,0 47,6 52,4 59,2 40,8 

  2  ...................................................  100,0 52,8 47,2 54,4 45,6 

  3  ...................................................  100,0 52,3 47,7 59,5 40,5 

  4  ...................................................  100,0 47,0 53,0 59,0 41,0 

  5  ...................................................  100,0 50,3 49,7 57,9 42,1 

  6  ...................................................  100,0 53,1 46,9 53,0 47,0 

  7  ...................................................  100,0 50,8 49,2 53,0 47,0 

  8  ...................................................  100,0 47,9 52,1 55,3 44,7 

  9  ...................................................  100,0 53,3 46,7 56,9 43,1 

10  ...................................................  100,0 47,7 52,3 52,8 47,2 

11  ...................................................  100,0 56,3 43,7 54,4 45,6 

12  ...................................................  100,0 50,9 49,1 48,4 51,6 

13  ...................................................  100,0 54,3 45,7 51,3 48,7 

14  ...................................................  100,0 49,8 50,2 54,7 45,3 

15  ...................................................  100,0 51,1 48,9 54,0 46,0 

16  ...................................................  100,0 54,9 45,1 53,9 46,1 

17  ...................................................  100,0 47,0 53,0 53,4 46,6 

18  ...................................................  100,0 52,2 47,8 52,4 47,6 

19  ...................................................  100,0 53,6 46,4 54,4 45,6 

20  ...................................................  100,0 48,2 51,8 51,2 48,8 

21  ...................................................  100,0 49,7 50,3 54,5 45,5 

22  ...................................................  100,0 48,1 51,9 66,8 33,2 

23  ...................................................  100,0 46,6 53,4 67,2 32,8 

24  ...................................................  100,0 50,5 49,5 66,6 33,4 
 
�ród�o: badanie spójno�ci spo�ecznej, 2011. 
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TABL. 6.  STRUKTURA DZIECI NA UTRZYMANIU WED�UG WIEKU ORAZ WOJEWÓDZTW 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em 
Wiek 

0-17 18-24 

OGÓ�EM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100,0 79,7 20,3 
Dolno�l�skie  ....................................................................................... 100,0 81,6 18,4 

Kujawsko-pomorskie  ........................................................................... 100,0 81,5 18,5 

Lubelskie  ............................................................................................. 100,0 78,3 21,7 

Lubuskie  ............................................................................................. 100,0 82,6 17,4 

	ódzkie  ............................................................................................... 100,0 80,8 19,2 

Ma�opolskie  ......................................................................................... 100,0 81,6 18,4 

Mazowieckie  ....................................................................................... 100,0 80,2 19,8 

Opolskie  .............................................................................................. 100,0 75,8 24,2 

Podkarpackie  ...................................................................................... 100,0 76,3 23,7 

Podlaskie  ............................................................................................ 100,0 74,5 25,5 

Pomorskie  ........................................................................................... 100,0 79,8 20,2 

�l�skie  ................................................................................................ 100,0 77,9 22,1 

�wi�tokrzyskie  .................................................................................... 100,0 79,9 20,1 

Warmi�sko-mazurskie  ........................................................................ 100,0 81,8 18,2 

Wielkopolskie  ...................................................................................... 100,0 80,9 19,1 

Zachodniopomorskie  .......................................................................... 100,0 79,1 20,9 
 
�ród�o: badanie spójno�ci spo�ecznej, 2011. 
 
 
 
TABL. 7.  UDZIA� DZIECI NA UTRZYMANIU W LICZBIE LUDNO�CI OGÓ�EM WED�UG WOJEWÓDZTW  

ORAZ P�CI 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em 
P�e
 

m��czy�ni kobiety 

OGÓ�EM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   23,3 11,9 11,4 
Dolno�l�skie  .......................................................................................  20,8 10,7 10,1 

Kujawsko-pomorskie  ..........................................................................  23,7 12,2 11,5 

Lubelskie  ............................................................................................  23,7 12,5 11,3 

Lubuskie  .............................................................................................  22,9 11,6 11,4 

	ódzkie  ...............................................................................................  21,4 11,2 10,2 

Ma�opolskie  ........................................................................................  24,4 12,2 12,1 

Mazowieckie  .......................................................................................  23,3 11,9 11,4 

Opolskie  .............................................................................................  22,3 11,4 10,9 

Podkarpackie  .....................................................................................  26,2 13,6 12,7 

Podlaskie  ............................................................................................  25,0 12,8 12,2 

Pomorskie  ..........................................................................................  24,7 12,2 12,4 

�l�skie ................................................................................................  22,2 11,2 10,9 

�wi�tokrzyskie  ...................................................................................  22,7 10,9 11,8 

Warmi�sko-mazurskie  ........................................................................  24,0 12,6 11,4 

Wielkopolskie  .....................................................................................  24,2 12,4 11,8 

Zachodniopomorskie  ..........................................................................  22,8 11,8 11,0 
 
�ród�o: badanie spójno�ci spo�ecznej, 2011. 
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TABL. 8.  STRUKTURA DZIECI NA UTRZYMANIU WED�UG P�CI I KLASY MIEJSCOWO�CI  
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em 

Miasta 

Wie� 
razem 

o liczbie mieszka�ców w tys. 

500 i 
wi�cej  500-200 200-100 100-20 20 i mniej

KLM=1+...
+5 =1 =2 =3 =4 =5 =6 

OGÓ�EM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   100,0 55,3 9,7 7,9 7,3 17,5 12,9 44,7 

M��czy�ni  ...................................  100,0 55,5 9,7 7,7 7,3 18,1 12,7 44,5 

Kobiety  ........................................  100,0 55,2 9,7 8,2 7,3 16,8 13,1 44,8 

 
�ród�o: badanie spójno�ci spo�ecznej, 2011. 
 
 
 
 
TABL. 9.  STRUKTURA DZIECI NA UTRZYMANIU W WIEKU 0-6 LAT WED�UG UCZ�SZCZANIA 

DO ��OBKA/PRZEDSZKOLA ORAZ WIEKU  
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em  
Ucz�szczanie 

do ��obka/przedszkolak 

tak nie 

OGÓ�EM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100,0 27,0 73,0 

0  .......................................................................................................... 100,0 . 98,5 

1  .......................................................................................................... 100,0 4,8* 95,2 

2  .......................................................................................................... 100,0 10,4 89,6 

3  .......................................................................................................... 100,0 27,7 72,3 

4  .......................................................................................................... 100,0 46,2 53,8 

5  .......................................................................................................... 100,0 58,0 42,0 

6  .......................................................................................................... 100,0 73,4 26,6 

Miasto  ................................................................................................ 100,0 31,9 68,1 

0  .......................................................................................................... 100,0 . 97,5 

1  .......................................................................................................... 100,0 . 93,6 

2  .......................................................................................................... 100,0 16,2 83,8 

3  .......................................................................................................... 100,0 37,7 62,3 

4  .......................................................................................................... 100,0 56,0 44,0 

5  .......................................................................................................... 100,0 60,7 39,3 

6  .......................................................................................................... 100,0 82,3 17,7* 

Wie�  ................................................................................................... 100,0 20,4 79,6 

0  .......................................................................................................... 100,0 . 99,7 

1  .......................................................................................................... 100,0 . 97,4 

2  .......................................................................................................... 100,0 . 96,6 

3  .......................................................................................................... 100,0 13,0* 87,0 

4  .......................................................................................................... 100,0 32,1 67,9 

5  .......................................................................................................... 100,0 54,2 45,8 

6  .......................................................................................................... 100,0 64,3 35,7* 
 
�ród�o: badanie spójno�ci spo�ecznej, 2011. 
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TABL. 10.  STRUKTURA DZIECI NA UTRZYMANIU UCZ�CYCH SI� W SZKOLE WED�UG WIEKU  
ORAZ P�CI I KLASY MIEJSCOWO�CI 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em 
P�e
 Klasa miejscowo�ci 

m��czy�ni kobiety miasto wie� 

OGÓ�EM  ...................................  100,0 50,4 49,6 55,1 44,9 

  6  ...................................................  100,0 58,3* 41,7* 59,3* 40,7* 

  7  ...................................................  100,0 50,8 49,2 53,0 47,0 

  8  ...................................................  100,0 47,8 52,2 55,4 44,6 

  9  ...................................................  100,0 53,4 46,6 57,0 43,0 

10  ...................................................  100,0 47,7 52,3 52,8 47,2 

11  ...................................................  100,0 56,3 43,7 54,4 45,6 

12  ...................................................  100,0 50,9 49,1 48,4 51,6 

13  ...................................................  100,0 54,3 45,7 51,3 48,7 

14  ...................................................  100,0 49,7 50,3 54,6 45,4 

15  ...................................................  100,0 51,1 48,9 54,0 46,0 

16  ...................................................  100,0 55,2 44,8 53,7 46,3 

17  ...................................................  100,0 47,0 53,0 53,7 46,3 

18  ...................................................  100,0 52,0 48,0 52,9 47,1 

19  ...................................................  100,0 50,4 49,6 55,4 44,6 

20  ...................................................  100,0 43,2 56,8 56,2 43,8 

21  ...................................................  100,0 43,7 56,3 62,5 37,5 

22  ...................................................  100,0 42,2 57,8 72,9 27,1 

23  ...................................................  100,0 36,9* 63,1 78,2 21,8 

24  ...................................................  100,0 53,8* 46,2* 69,8* 30,2* 

 
�ród�o: badanie spójno�ci spo�ecznej, 2011. 
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TABL. 11.  STRUKTURA DZIECI NA UTRZYMANIU UCZ�CYCH SI� W SZKOLE WED�UG RODZAJU SZKO�Y  
ORAZ P�CI I KLASY MIEJSCOWO�CI 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em 
P�e
 Klasa miejscowo�ci 

m��czy�ni kobiety miasto wie� 

OGÓ�EM  ...................................  100,0 50,4 49,6 55,1 44,9 

Szko�a podstawowa  .......................  100,0 51,4 48,6 53,5 46,5 

Gimnazjum  .....................................  100,0 52,2 47,8 53,9 46,1 

Zasadnicza szko�a zawodowa  .......  100,0 74,1 25,9 42,4 57,6 

Liceum ogólnokszta�c�ce  ..............  100,0 40,8 59,2 60,3 39,7 

Liceum profilowane  ........................  100,0 47,4 52,6 57,8 42,2 

Technikum  .....................................  100,0 59,1 40,9 45,7 54,3 

Szko�a policealna  ...........................  100,0 . 70,3* 55,4* 44,6* 

Szko�a wy�sza – studia 
licencjackie lub in�ynierskie  ...........  100,0 40,1 59,9 66,2 33,8 

Szko�a wy�sza – studia 
magisterskie  ...................................  100,0 40,8 59,2 72,0 28,0 

 
�ród�o: badanie spójno�ci spo�ecznej, 2011. 
 
 
 
 
 
TABL. 12.  STRUKTURA DZIECI NA UTRZYMANIU WED�UG NIEPE�NOSPRAWNO�CI ORAZ P�CI  

I KLASY MIEJSCOWO�CI  
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em 
P�e
 Klasa miejscowo�ci 

m��czy�ni kobiety miasto wie� 

OGÓ�EM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   100,0 51,1 48,9 55,3 44,7 

Dzieci niepe�nosprawne  .............  100,0 55,4 44,6 50,4 49,6 

Pozosta�e dzieci  .........................  100,0 51,0 49,0 55,4 44,6 

 
�ród�o: badanie spójno�ci spo�ecznej, 2011. 
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TABL. 13.  TRUDNO�CI Z ZASPOKOJENIEM POTRZEB W ZAKRESIE KSZTA�CENIA DZIECI ZE WZGL�DÓW  
FINANSOWYCH W % GOSPODARSTW RODZINNYCH 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Rezygnacja z: 

zakupu 
wszystkich 

niezb�dnych 
podr�czników 

dodatkowych 
p�atnych zaj�
 

uzupe�niaj�cych 
(dokszta�canie 
z przedmiotów 

obj�tych 
zaj�ciami 

obowi�zkowymi- 
korepetycje, 

kursy 
przygotowuj�ce) 

dodatkowych 
p�atnych zaj�
 
nadobowi�zko-

wych 

OGÓ�EM  ............................................................................................ 5,5 15,6 14,9 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z 1 dzieckiem na utrzymaniu  .......... 2,2* 7,3 7,2 

w tym ma��e�stwa z 1 dzieckiem na utrzymaniu  .......................... 2,4* 7,2 6,9 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z 2 dzieci na utrzymaniu  ................ 3,6* 12,2 13,7 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci na utrzymaniu  ................................. 3,3* 12,0 13,5 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ..................................................................................... 15,5 35,1 29,7 

w tym ma��e�stwa z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu  .............. 15,1 34,2 28,5 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  ................. 17,5 30,5 31,6 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  ... 18,7 32,1 34,6 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  .......................................................... 4,8 16,4 15,1 

w tym ma��e�stwa z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ........................................................................... 4,5 16,5 15,0 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  
i innymi osobami  ................................................................................. 8,4* 22,4 20,7 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  ... 7,4* 20,9 19,3 

Inne osoby z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  ......................... . 21,9* 18,1* 

 
�ród�o: badanie spójno�ci spo�ecznej, 2011. 
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TABL. 14.  TRUDNO�CI Z ZASPOKOJENIEM POTRZEB ZDROWOTNYCH DZIECI ZE WZGL�DÓW FINANSOWYCH  
W % GOSPODARSTW RODZINNYCH 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Rezygnacja z niezb�dnych dla dzieci  
p�atnych wizyt u lekarzy 

specjalistów dentystów 

OGÓ�EM  ............................................................................................ 5,9 6,5 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z 1 dzieckiem na utrzymaniu  .......... 3,9* 3,1* 

w tym ma��e�stwa z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ........................... 3,6* 3,3* 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z 2 dzieci na utrzymaniu  ................ 4,2 5,3 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci na utrzymaniu  ................................. 3,9* 5,2 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ..................................................................................... 10,1 14,8 

w tym ma��e�stwa z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu  .............. 9,6* 14,4 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  ................. 13,1* 12,6* 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  ... 14,4* 13,3* 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  .......................................................... 6,2 6,9 

w tym ma��e�stwa z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ........................................................................... 6,1 7,1 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  
i innymi osobami  ................................................................................. 9,7* 9,7* 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  ... 8,8* 8,3* 

Inne osoby z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  ......................... . . 

 
�ród�o: badanie spójno�ci spo�ecznej, 2011. 
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TABL. 15.  TRUDNO�CI Z ZASPOKOJENIEM POTRZEB W ZAKRESIE WYPOCZYNKU I REKREACJI (SP�DZANIA 
WOLNEGO CZASU) DZIECI ZE WZGL�DÓW FINANSOWYCH W % GOSPODARSTW RODZINNYCH 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Brak mo�liwo�ci 

wys�ania 
wszystkich 
dzieci na 

przynajmniej 
tygodniowy 
wypoczynek 
poza miejsce 
zamieszkania 

raz w roku 

udzia�u dzieci 
w wyj�ciach 

i innych 
imprezach 

organizowa-
nych przez 

szko�� 

zapewnienia 
swym 

nastoletnim 
dzieciom 

kieszonkowego
pozwalaj�cego 

co najmniej 
raz w miesi�cu 

na wyj�cie 
do kina/teatru/
dyskoteki/klubu

lub kupienie 
p�yty/ksi�zki/ 

innego 
drobiazgu 

zapewnienia 
dziecku 

podstawowego 
sprz�tu 

rekreacyjno 
sportowego 

(pi�ki, rowery, 
deskorolki itp.) 

zorganizowa-
nia ka�demu 

dziecku 
przyj�cia 

urodzinowego 
lub 

imieninowego

zapewnienia 
dzieciom 

zabawek, gier 
popularnych 

w�ród ich 
rówie�ników 

OGÓ�EM  ...................................  33,3 7,3 12,7 6,3 8,9 6,2 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ......  18,7 2,3* 4,3 2,1* 3,7* 2,1* 

w tym ma��e�stwa 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu   18,5 2,2* 4,5 1,7* 3,4* 1,7* 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 2 dzieci na utrzymaniu  .............  27,2 4,7 9,0 4,1 6,0 3,7 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  26,5 4,4 8,7 3,6* 5,7 3,3* 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  .............................  63,5 20,1 29,5 14,3 21,7 17,1 

w tym ma��e�stwa 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  63,9 19,1 28,8 12,9 20,8 16,2 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  46,9 11,4* 24,8 18,0 15,6 12,3* 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu  ......................  48,6 12,4* 27,1 19,6 17,0 13,0* 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  38,0 9,0 15,6 6,3 10,2 6,6 

w tym ma��e�stwa 
zco najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  38,1 9,0 15,5 6,2 10,2 6,4 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ........................  46,1 12,0* 17,4 14,1* 13,1* 14,4* 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  45,9 11,8* 15,6 14,1* 12,2* 14,4* 

Inne osoby z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  45,6 9,2* 19,2* . 12,6* . 
 
�ród�o: badanie spójno�ci spo�ecznej, 2011. 
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TABL. 16.  RODZAJ ZAMIESZKIWANEGO BUDYNKU  WED�UG MIEJSCA ZAMIESZKANIA 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em Dom 
jednorodzinny

Dom 
jednorodzinny 
w zabudowie 
szeregowej 

(równie� 
bli�niak) 

Budynek 
z mniej ni� 
10 lokalami 

mieszkalnymi 

Budynek 
z wi�cej ni� 
10 lokalami 

mieszkalnymi

Inny 

OGÓ�EM  ...................................  100,0 45,2 4,6 9,9 40,1 . 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
bez dzieci na utrzymaniu  ............  

100,0 34,1 4,8 9,1 51,9 . 

w tym ma��e�stwa bez dzieci 
na utrzymaniu  ......................  

100,0 35,9 5,0 8,6 50,4 . 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne  
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ......  100,0 32,9 5,1 10,5 51,5 - 

w tym ma��e�stwa  
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  100,0 33,6 5,1 9,8 51,5 - 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne  
z 2 dzieci na utrzymaniu  .............  

100,0 42,3 5,8 12,0 39,7 . 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  100,0 43,0 5,9 12,0 39,0 . 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne  
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  .............................  

100,0 56,1 . 11,4 26,1 - 

w tym ma��e�stwa  
z co najmniej 3 dzieci  
na utrzymaniu  ......................  100,0 57,9 6,7* 10,4* 25,0 - 

Samotni rodzice z co najmniej  
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  

100,0 29,8 . 15,5 51,0 . 

w tym samotne matki  
z co najmniej 1 dzieckiem  
na utrzymaniu  ......................  100,0 28,9 . . 51,5 . 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne  
z co najmniej 1 dzieckiem  
na utrzymaniu i innymi osobami  100,0 69,3 3,8 7,8 19,0 - 

w tym ma��e�stwa  
z co najmniej 1 dzieckiem  
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  100,0 70,3 3,8 7,7 18,2 - 

Samotni rodzice z co najmniej  
1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ........................  

100,0 42,2 . . 37,7 - 

w tym samotne matki  
z co najmniej 1 dzieckiem  
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  100,0 42,4 6,3* 13,7* 37,5 - 

Inne osoby z co najmniej  
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  

100,0 69,1 . . . - 

Pozosta�e gospodarstwa  
bez dzieci na utrzymaniu  ............  100,0 48,6 3,9 9,6 37,8 - 
 
�ród�o: badanie EU-SILC, 2011. 
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TABL. 17.  TYTU� PRAWNY U�YTKOWANEGO MIESZKANIA 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em 

W�asno�
 
nie-

obci��ona 
kredytem 
hipotecz-
nym (lub 

spó�dzielcze 
w�asno�-
ciowe) 

W�asno�
 
obci��ona 
kredytem 
hipotecz-
nym (lub 

spó�dzielcze 
w�asno�-
ciowe) 

Spó�dziel-
cze 

lokatorskie

Najem lub 
podnajem 
(wg. cen 

rynkowych 
lub poni�ej) 

Najem bez 
odst�pnego 
(komunal-

ne, 
socjalne, 

s�u�bowe) 

Inny 

OGÓ�EM  ...................................  100,0 72,7 8,9 3,2 5,5 8,4 1,3 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
bez dzieci na utrzymaniu  ............  100,0 73,9 6,3 3,9 7,3 6,5 2,1 

w tym ma��e�stwa bez dzieci 
na utrzymaniu  ......................  100,0 77,3 6,3 4,0 4,7 5,5 2,2 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne  
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ......  100,0 55,5 21,2 2,7* 6,8 12,3 . 

w tym ma��e�stwa  
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  100,0 55,6 21,8 2,6* 6,6 12,1 . 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne  
z 2 dzieci na utrzymaniu  .............  100,0 60,9 17,8 2,4* 7,7 9,5 . 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  100,0 62,0 17,5 2,4* 7,2 9,3 . 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne  
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  .............................  100,0 64,5 11,0* . 8,0* 13,8 . 

w tym ma��e�stwa  
z co najmniej 3 dzieci  
na utrzymaniu  ......................  100,0 67,3 10,3* . 7,2* 12,3* . 

Samotni rodzice z co najmniej  
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  100,0 57,6 8,7* . 11,4* 15,7 . 

w tym samotne matki  
z co najmniej 1 dzieckiem  
na utrzymaniu  ......................  100,0 57,8 8,4* . 12,2* 14,5 . 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne  
z co najmniej 1 dzieckiem  
na utrzymaniu i innymi osobami  100,0 84,3 5,2 3,3* 2,3* 4,6 . 

w tym ma��e�stwa  
z co najmniej 1 dzieckiem  
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  100,0 84,9 5,3 3,3* 2,2* 4,1 . 

Samotni rodzice z co najmniej  
1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ........................  100,0 75,7 . . 6,1* 12,9* . 

w tym samotne matki  
z co najmniej 1 dzieckiem  
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  100,0 75,6 . . 6,3* 12,7* . 

Inne osoby z co najmniej  
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  100,0 75,5 . . . . . 

Pozosta�e gospodarstwa  
bez dzieci na utrzymaniu  ............  100,0 81,4 3,8 3,5 2,8 7,8 . 
 
�ród�o: badanie EU-SILC, 2011. 
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TABL. 18.  METRA� U�YTKOWANEGO MIESZKANIA WED�UG MIEJSCA ZAMIESZKANIA 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogó�em  Miasto Wie� 

w m2 

OGÓ�EM  ..........................................................................................  81,9 71,2 100,9 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne bez dzieci na utrzymaniu  .............  69,1 63,5 86,2 

w tym ma��e�stwa bez dzieci na utrzymaniu  ..............................  70,7 65,2 86,4 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ........  73,8 66,2 98,0 

w tym ma��e�stwa z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ........................  74,6 66,8 99,2 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z 2 dzieci na utrzymaniu  ..............  85,3 77,6 102,2 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci na utrzymaniu  ...............................  85,9 78,5 101,7 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ...................................................................................  90,9 79,3 103,4 

w tym ma��e�stwa z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu  ............  92,2 80,1 104,5 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  ...............  66,1 62,7 81,2 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  65,1 62,4 78,0 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z co najmniej 1 dzieckiem  
na utrzymaniu i innymi osobami  ........................................................  105,9 88,9 117,4 

w tym ma��e�stwa z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  
i innymi osobami  .........................................................................  106,9 90,0 117,9 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ...............................................................................  79,0 71,5 90,1 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  .........................................................................  65,1 72,1 90,3 

Inne osoby z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  .......................  113,8 77,6 141,2 

Pozosta�e gospodarstwa bez dzieci na utrzymaniu  ..........................  81,6 73,8 93,5 

 
�ród�o: badanie EU-SILC, 2011. 
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TABL. 19.  �REDNI METRA� NA OSOB� W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH WED�UG MIEJSCA ZAMIESZKANIA 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogó�em  Miasto Wie� 

w m2 

OGÓ�EM  ..........................................................................................  26,5 24,9 29,2 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne bez dzieci na utrzymaniu  .............  34,5 31,8 43,1 

w tym ma��e�stwa bez dzieci na utrzymaniu  ..............................  35,3 32,6 43,2 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ........  24,6 22,1 32,7 

w tym ma��e�stwa z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ........................  24,9 22,3 33,1 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z 2 dzieci na utrzymaniu  ..............  21,3 19,4 25,5 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci na utrzymaniu  ...............................  21,5 19,6 25,4 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ...................................................................................  

17,4 15,4 19,6 

w tym ma��e�stwa z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu  ............  17,7 15,6 19,8 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  ...............  28,7 27,6 33,4 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  28,1 27,3 31,5 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z co najmniej 1 dzieckiem  
na utrzymaniu i innymi osobami  ........................................................  

20,4 18,3 21,8 

w tym ma��e�stwa z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  
i innymi osobami  .........................................................................  

20,5 18,5 21,9 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ...............................................................................  

18,8 18,1 19,8 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  .........................................................................  

18,9 18,2 19,9 

Inne osoby z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  .......................  17,7 15,1 19,6 

Pozosta�e gospodarstwa bez dzieci na utrzymaniu  ..........................  27,9 25,7 31,2 

 
�ród�o: badanie EU-SILC, 2011. 
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TABL. 20.  ODSETEK GOSPODARSTW RODZINNYCH POSIADAJ�CYCH  KOMPUTER STACJONARNY  

WED�UG MIEJSCA ZAMIESZKANIA 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em  Miasto Wie� 

OGÓ�EM  ..........................................................................................  61,8 62,6 60,5 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne bez dzieci na utrzymaniu  .............  36,1 39,4 25,9 

w tym ma��e�stwa bez dzieci na utrzymaniu  ..............................  35,8 39,4 25,4 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ........  71,9 71,3 73,6 

w tym ma��e�stwa z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ........................  72,5 71,5 75,5 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z 2 dzieci na utrzymaniu  ..............  83,6 83,8 83,1 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci na utrzymaniu  ...............................  83,6 83,7 83,3 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ...................................................................................  84,8 85,7 83,8 

w tym ma��e�stwa z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu  ............  85,5 86,1 84,8 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  ...............  72,1 72,2 71,8 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  70,7 71,1 68,7 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  ........................................................  79,8 81,9 78,5 

w tym ma��e�stwa z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  .........................................................................  80,5 82,4 79,2 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ...............................................................................  64,7 63,7 66,2 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  .........................................................................  64,9 64,0 66,1 

Inne osoby z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  .......................  74,5* 67,3* 80,0* 

Pozosta�e gospodarstwa bez dzieci na utrzymaniu  ..........................  55,6 62,4 45,4 

 
�ród�o: badanie EU-SILC, 2011. 
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TABL. 21.  ODSETEK GOSPODARSTW RODZINNYCH POSIADAJ�CYCH  KOMPUTER PRZENO�NY  

WED�UG MIEJSCA ZAMIESZKANIA 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em  Miasto Wie� 

OGÓ�EM  ..........................................................................................  43,3 48,6 33,8 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne bez dzieci na utrzymaniu  .............  32,4 36,6 19,5 

w tym ma��e�stwa bez dzieci na utrzymaniu  ..............................  30,1 33,9 19,1 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ........  57,7 63,4 39,3 

w tym ma��e�stwa z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ........................  57,5 63,3 39,4 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z 2 dzieci na utrzymaniu  ..............  50,6 54,9 41,0 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci na utrzymaniu  ...............................  50,5 55,0 41,0 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ...................................................................................  39,7 48,1 30,7 

w tym ma��e�stwa z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu  ............  39,8 48,6 30,9 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  ...............  49,4 52,7 34,6 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  50,0 53,2 34,9 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  ........................................................  45,1 55,0 38,4 

w tym ma��e�stwa z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  .........................................................................  45,4 56,4 38,3 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ...............................................................................  42,6 49,6 32,3 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  .........................................................................  42,0 48,7 32,0 

Inne osoby z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  .......................  54,1* 50,1* 57,1* 

Pozosta�e gospodarstwa bez dzieci na utrzymaniu  ..........................  43,3 46,7 33,0 

 
�ród�o: badanie EU-SILC, 2011. 
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TABL. 22.  ODSETEK GOSPODARSTW RODZINNYCH POSIADAJ�CYCH  DOST�P DO INTERNETU  

WED�UG MIEJSCA ZAMIESZKANIA 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em  Miasto Wie� 

OGÓ�EM  ..........................................................................................  70,7 75,1 62,9 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne bez dzieci na utrzymaniu  .............  47,6 53,3 29,9 

w tym ma��e�stwa bez dzieci na utrzymaniu  ..............................  45,5 51,2 29,0 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ........  88,9 93,3 75,0 

w tym ma��e�stwa z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ........................  89,4 93,6 76,3 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z 2 dzieci na utrzymaniu  ..............  88,0 90,9 81,9 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci na utrzymaniu  ...............................  88,0 90,7 82,2 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ...................................................................................  81,3 84,4 78,0 

w tym ma��e�stwa z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu  ............  82,8 86,5 79,1 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  ...............  82,2 84,4 72,6 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  81,8 83,9 72,1 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  ........................................................  82,6 87,6 79,2 

w tym ma��e�stwa z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  .........................................................................  83,2 88,6 79,7 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ...............................................................................  69,5 73,4 63,7 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  .........................................................................  72,1 73,6 64,1 

Inne osoby z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  .......................  81,0 80,2* 81,7* 

Pozosta�e gospodarstwa bez dzieci na utrzymaniu  ..........................  65,6 74,4 52,2 

 
�ród�o: badanie EU-SILC, 2011. 
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TABL. 23.  ODSETEK GOSPODARSTW RODZINNYCH POSIADAJ�CYCH  ZMYWARK�  

WED�UG MIEJSCA ZAMIESZKANIA 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em  Miasto Wie� 

OGÓ�EM  ..........................................................................................  21,8 24,2 17,6 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne bez dzieci na utrzymaniu  .............  17,1 17,7 15,3 

w tym ma��e�stwa bez dzieci na utrzymaniu  ..............................  17,3 18,1 15,0 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ........  33,3 35,3 26,8 

w tym ma��e�stwa z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ........................  33,5 35,6 26,9 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z 2 dzieci na utrzymaniu  ..............  35,5 39,0 27,8 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci na utrzymaniu  ...............................  35,0 38,4 27,7 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ...................................................................................  29,2 36,2 21,8 

w tym ma��e�stwa z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu  ............  29,7 37,1 22,2 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  ...............  18,8 19,7* 15,0* 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  19,3 20,9* 11,8* 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  ........................................................  20,1 23,0 18,1 

w tym ma��e�stwa z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  .........................................................................  20,2 23,1 18,4 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ...............................................................................  16,0 16,8* 14,7* 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  .........................................................................  16,3 17,2* 14,8* 

Inne osoby z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  .......................  . . . 

Pozosta�e gospodarstwa bez dzieci na utrzymaniu  ..........................  15,4 18,0 11,6 

 
�ród�o: badanie EU-SILC, 2011. 
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TABL. 24.  ODSETEK GOSPODARSTW RODZINNYCH POSIADAJ�CYCH  SAMOCHÓD PRYWATNY  

WED�UG MIEJSCA ZAMIESZKANIA  
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em  Miasto Wie� 

OGÓ�EM  ..........................................................................................  75,4 72,4 80,7 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne bez dzieci na utrzymaniu  .............  68,6 69,4 66,2 

w tym ma��e�stwa bez dzieci na utrzymaniu  ..............................  68,4 69,0 66,5 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ........  85,8 84,6 89,6 

w tym ma��e�stwa z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ........................  86,5 85,1 90,7 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z 2 dzieci na utrzymaniu  ..............  87,5 84,6 93,9 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci na utrzymaniu  ...............................  88,2 85,4 94,2 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ...................................................................................  80,6 73,0 88,8 

w tym ma��e�stwa z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu  ............  83,0 75,7 90,4 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  ...............  51,4 49,6 58,9 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  49,8 48,2 57,3 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  ........................................................  88,8 81,6 93,6 

w tym ma��e�stwa z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  .........................................................................  89,2 82,1 93,9 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ...............................................................................  59,6 52,5 70,0 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  .........................................................................  59,7 52,4 70,5 

Inne osoby z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  .......................  75,7* 53,1* 92,4* 

Pozosta�e gospodarstwa bez dzieci na utrzymaniu  ..........................  66,6 64,4 69,9 

 
�ród�o: badanie EU-SILC, 2011. 
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TABL. 25.  DOCHÓD DO DYSPOZYCJI I WYDATKI NA TOWARY I USŁUGI KONSUMPCYJNE GOSPODARSTW 
RODZINNYCH WEDŁUG TYPU BIOLOGICZNEGO RODZINY 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Dochód do dyspozycji Wydatki na towary i usługi 
kosumpcyjne 

Udział 
wydatków na 

towary i usługi 
w dochodzie 
do dyspozycji 

na osobę 
w odsetkach 

na rodzinę na osobę ekwiwalentny na rodzinę na osobę 

w złotych 

OGÓŁEM  ...................................  3852,39 1140,03 1862,18 3119,29 923,10 81,0 

Małżeństwa/ związki nieformalne 
bez dzieci na utrzymaniu  ............  3308,30 1654,15 2205,53 2685,37 1342,68 81,2 

w tym małżeństwa bez dzieci 
na utrzymaniu  ......................  3228,17 1614,08 2152,11 2634,04 1317,02 81,6 

Małżeństwa/ związki nieformalne 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ......  4190,83 1396,94 2233,27 3395,12 1131,70 81,0 

w tym małżeństwa 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  4186,31 1395,44 2225,84 3414,42 1138,14 81,6 

Małżeństwa/ związki nieformalne 
z 2 dzieci na utrzymaniu  .............  4309,46 1077,36 1931,28 3598,09 899,54 83,5 

w tym małżeństwa z 2 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  4327,33 1081,83 1937,68 3616,65 904,15 83,6 

Małżeństwa/ związki nieformalne 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  .............................  3813,47 696,57 1364,94 3380,96 617,56 88,7 

w tym małżeństwa 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  3844,85 702,54 1373,55 3420,01 624,91 89,0 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  2586,21 1022,16 1645,69 2521,31 996,51 97,5 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu  ......................  2599,98 1025,09 1658,12 2539,37 1001,18 97,7 

Małżeństwa/ związki nieformalne 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  4732,55 889,32 1596,97 3678,10 691,17 77,7 

w tym małżeństwa 
zco najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  4766,07 895,74 1605,98 3701,44 695,64 77,7 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ........................  3328,36 800,14 1396,54 2776,97 667,59 83,4 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  3317,04 795,05 1391,34 2791,76 669,15 84,2 

Inne osoby z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  4096,67 712,84 1322,04 3306,57 575,34 80,7 

Pozostałe gospodarstwa bez 
dzieci na utrzymaniu  ..................  3682,88 1254,03 1870,98 2849,20 970,15 77,4 
Źródło: badanie budżetów gospodarstw domowych, 2011. 
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TABL. 26.  DOCHÓD DO DYSPOZYCJI I WYDATKI NA TOWARY I USŁUGI KONSUMPCYJNE GOSPODARSTW 
RODZINNYCH WEDŁUG TYPU BIOLOGICZNEGO RODZINY W MIEŚCIE 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Dochód do dyspozycji Wydatki na towary i usługi 
kosumpcyjne 

Udział 
wydatków na 

towary i usługi 
w dochodzie 
do dyspozycji 

na osobę 
w odsetkach 

na rodzinę na osobę ekwiwalentny na rodzinę na osobę 

w złotych 

OGÓŁEM  ...................................  4013,07 1290,32 2059,94 3213,21 1033,14 80,1 

Małżeństwa/ związki nieformalne 
bez dzieci na utrzymaniu  ............  3548,58 1774,29 2365,72 2824,35 1412,18 79,6 

w tym małżeństwa bez dzieci 
na utrzymaniu  ......................  3457,29 1728,65 2304,86 2764,62 1382,32 80,0 

Małżeństwa/ związki nieformalne 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ......  4444,67 1481,56 2373,23 3549,57 1183,19 79,9 

w tym małżeństwa 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  4453,44 1484,48 2372,04 3578,09 1192,69 80,3 

Małżeństwa/ związki nieformalne 
z 2 dzieci na utrzymaniu  .............  4691,37 1172,84 2108,77 3844,74 961,20 82,0 

w tym małżeństwa z 2 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  4715,30 1178,83 2117,80 3872,76 968,18 82,1 

Małżeństwa/ związki nieformalne 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  .............................  4180,73 779,32 1524,45 3676,91 685,40 87,9 

w tym małżeństwa 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  4241,41 790,81 1541,85 3746,89 698,60 88,3 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  2666,76 1084,54 1726,70 2593,61 1054,78 97,3 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu  ......................  2681,83 1089,39 1740,74 2618,31 1063,60 97,6 

Małżeństwa/ związki nieformalne 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  4967,61 991,07 1753,47 3819,47 762,01 76,9 

w tym małżeństwa 
zco najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  5056,70 1012,35 1784,36 3874,50 775,66 76,6 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ........................  3362,46 836,77 1453,11 2778,64 691,47 82,6 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  3323,30 822,91 1433,35 2778,60 688,01 83,6 

Inne osoby z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  3650,87 753,86 1353,04 3069,51 633,82 84,1 

Pozostałe gospodarstwa bez 
dzieci na utrzymaniu  ..................  3806,42 1347,41 1990,29 2915,81 1032,14 76,6 

Źródło: badanie budżetów gospodarstw domowych, 2011. 
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TABL. 27.  DOCHÓD DO DYSPOZYCJI I WYDATKI NA TOWARY I USŁUGI KONSUMPCYJNE GOSPODARSTW 
RODZINNYCH WEDŁUG TYPU BIOLOGICZNEGO RODZINY NA WSI 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Dochód do dyspozycji Wydatki na towary i usługi 
kosumpcyjne 

Udział 
wydatków na 

towary i usługi 
w dochodzie 
do dyspozycji 

na osobę 
w odsetkach 

na rodzinę na osobę ekwiwalentny na rodzinę na osobę 

w złotych 

OGÓŁEM  ...................................  3559,68 919,97 1555,48 2948,20 761,92 82,8 

Małżeństwa/ związki nieformalne 
bez dzieci na utrzymaniu  ............  2603,06 1301,53 1735,37 2277,45 1138,74 87,5 

w tym małżeństwa bez dzieci 
na utrzymaniu  ......................  2607,95 1303,97 1738,63 2280,52 1140,28 87,4 

Małżeństwa/ związki nieformalne 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ......  3418,18 1139,39 1810,63 2925,03 975,02 85,6 

w tym małżeństwa 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  3411,09 1137,03 1804,44 2939,31 979,76 86,2 

Małżeństwa/ związki nieformalne 
z 2 dzieci na utrzymaniu  .............  3593,75 898,44 1601,52 3135,82 783,97 87,3 

w tym małżeństwa z 2 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  3618,76 904,69 1611,52 3148,95 787,24 87,0 

Małżeństwa/ związki nieformalne 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  .............................  3461,95 620,42 1217,66 3097,68 555,14 89,5 

w tym małżeństwa 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  3487,02 625,86 1226,60 3125,07 560,91 89,6 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  2247,82 794,44 1333,82 2217,52 783,73 98,7 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu  ......................  2240,88 782,56 1327,32 2193,04 765,83 97,9 

Małżeństwa/ związki nieformalne 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  4571,72 826,25 1497,59 3581,36 647,24 78,3 

w tym małżeństwa 
zco najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  4575,68 826,80 1497,61 3588,07 648,34 78,4 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ........................  3267,94 741,00 1303,99 2774,02 629,01 84,9 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  3305,53 748,23 1319,84 2815,95 637,41 85,2 

Inne osoby z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  4541,22 683,05 1298,20 3542,96 532,90 78,0 

Pozostałe gospodarstwa bez 
dzieci na utrzymaniu  ..................  3475,09 1112,04 1684,91 2737,17 875,91 78,8 

Źródło: badanie budżetów gospodarstw domowych, 2011. 
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TABL. 28.  DOCHÓD DO DYSPOZYCJI I WYDATKI NA TOWARY I US�UGI KONSUMPCYJNE GOSPODARSTW 
RODZINNYCH WED�UG TYPU BIOLOGICZNEGO RODZINY ORAZ REGIONÓW 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Dochód do dyspozycji Wydatki na towary i us�ugi 
kosumpcyjne 

Udzia� wydatków 
na towary i us�ugi 

w dochodzie 
do dyspozycji 

na osob� 
w odsetkach 

na rodzin� na osob� na rodzin� na osob� 

w z�otych 

 REGION CENTRALNY 

OGÓ�EM  ...................................  4426,30 1363,59 3557,60 1095,99 80,4 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
bez dzieci na utrzymaniu  ............  3932,41 1966,21 3094,25 1547,13 78,7 

w tym ma��e�stwa bez dzieci 
na utrzymaniu  ......................  3773,72 1886,86 2992,49 1496,24 79,3 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ......  5058,26 1686,09 3931,23 1310,40 77,7 

w tym ma��e�stwa 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  4995,94 1665,31 3930,39 1310,12 78,7 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 2 dzieci na utrzymaniu  .............  5280,32 1320,08 4320,95 1080,24 81,8 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  5301,50 1325,37 4334,97 1083,73 81,8 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  .............................  4309,30 785,19 3753,71 683,96 87,1 

w tym ma��e�stwa 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  4370,08 795,38 3778,79 687,76 86,5 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  3291,71 1341,11 3170,29 1291,64 96,3 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu  ......................  3320,59 1354,29 3184,52 1298,78 95,9 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  5020,93 970,82 4141,78 800,84 82,5 

w tym ma��e�stwa 
zco najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  5016,78 969,53 4150,05 802,03 82,7 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ........................  3620,24 924,47 3178,94 811,77 87,8 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  3617,50 911,60 3237,30 815,80 89,5 

Inne osoby z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  4012,75 742,48 3369,94 623,54 84,0 

Pozosta�e gospodarstwa bez 
dzieci na utrzymaniu  ..................  4009,46 742,48 3106,87 1074,70 77,5 
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TABL. 28.  DOCHÓD DO DYSPOZYCJI I WYDATKI NA TOWARY I US�UGI KONSUMPCYJNE GOSPODARSTW 
RODZINNYCH WED�UG TYPU BIOLOGICZNEGO RODZINY ORAZ REGIONÓW   (cd.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Dochód do dyspozycji Wydatki na towary i us�ugi 
kosumpcyjne 

Udzia� wydatków 
na towary i us�ugi 

w dochodzie 
do dyspozycji 

na osob� 
w odsetkach 

na rodzin� na osob� na rodzin� na osob� 

w z�otych 

 REGION PO	UDNIOWY 

OGÓ�EM  ...................................  3694,27 1116,80 3109,04 939,88 84,2 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
bez dzieci na utrzymaniu  ............  3183,16 1591,58 2712,30 1356,15 85,2 

w tym ma��e�stwa bez dzieci 
na utrzymaniu  ......................  3164,72 1582,36 2704,31 1352,14 85,5 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ......  3893,75 1297,92 3370,17 1123,39 86,6 

w tym ma��e�stwa 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  3905,23 1301,74 3388,57 1129,54 86,8 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 2 dzieci na utrzymaniu  .............  3907,20 976,80 3397,74 849,43 87,0 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  3919,34 979,83 3406,43 851,60 86,9 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  .............................  3811,74 697,85 3331,48 609,93 87,4 

w tym ma��e�stwa 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  3792,13 694,97 3339,73 612,06 88,1 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  2374,02 893,66 2379,23 895,62 100,2 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu  ......................  2376,41 891,80 2369,39 889,16 99,7 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  4707,81 902,59 3753,80 719,69 79,7 

w tym ma��e�stwa 
zco najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  4736,90 910,89 3774,65 725,87 79,7 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ........................  3171,98 769,11 2783,53 674,91 87,8 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  3169,78 761,65 2812,73 675,86 88,7 

Inne osoby z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  4302,62 757,99 3467,11 610,80 80,6 

Pozosta�e gospodarstwa bez 
dzieci na utrzymaniu  ..................  3716,66 1274,50 2958,47 1014,51 79,6 
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TABL. 28.  DOCHÓD DO DYSPOZYCJI I WYDATKI NA TOWARY I US�UGI KONSUMPCYJNE GOSPODARSTW 
RODZINNYCH WED�UG TYPU BIOLOGICZNEGO RODZINY ORAZ REGIONÓW   (cd.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Dochód do dyspozycji Wydatki na towary i us�ugi 
kosumpcyjne 

Udzia� wydatków 
na towary i us�ugi 

w dochodzie 
do dyspozycji 

na osob� 
w odsetkach 

na rodzin� na osob� na rodzin� na osob� 

w z�otych 

 REGION WSCHODNI 

OGÓ�EM  ...................................  3503,22 971,99 2802,03 777,44 80,0 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
bez dzieci na utrzymaniu  ............  2694,89 1347,45 2215,63 1107,81 82,2 

w tym ma��e�stwa bez dzieci 
na utrzymaniu  ......................  2692,74 1346,37 2202,04 1101,01 81,8 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ......  3545,59 1181,86 3012,58 1004,20 85,0 

w tym ma��e�stwa 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  3600,99 1200,33 3043,25 1014,42 84,5 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 2 dzieci na utrzymaniu  .............  3623,76 905,94 3218,04 804,51 88,8 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  3644,86 911,21 3233,58 808,39 88,7 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  .............................  3650,09 660,75 3183,80 576,33 87,2 

w tym ma��e�stwa 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  3669,11 663,61 3195,54 577,95 87,1 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  2125,37 814,39 2120,09 812,38 99,8 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu  ......................  2153,90 818,37 2149,03 816,53 99,8 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  4748,62 858,44 3395,91 613,90 71,5 

w tym ma��e�stwa 
zco najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  4761,13 858,53 3406,13 614,19 71,5 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ........................  3225,97 738,03 2628,36 601,32 81,5 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  3176,41 732,43 2641,51 609,09 83,2 

Inne osoby z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  4216,92 670,71 3276,15 521,06 77,7 

Pozosta�e gospodarstwa bez 
dzieci na utrzymaniu  ..................  3315,85 1113,16 2503,88 840,58 75,5 
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TABL. 28.  DOCHÓD DO DYSPOZYCJI I WYDATKI NA TOWARY I US�UGI KONSUMPCYJNE GOSPODARSTW 
RODZINNYCH WED�UG TYPU BIOLOGICZNEGO RODZINY ORAZ REGIONÓW   (cd.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Dochód do dyspozycji Wydatki na towary i us�ugi 
kosumpcyjne 

Udzia� wydatków 
na towary i us�ugi 

w dochodzie 
do dyspozycji 

na osob� 
w odsetkach 

na rodzin� na osob� na rodzin� na osob� 

w z�otych 

 REGION PÓ	NOCNO-ZACHODNI 

OGÓ�EM  ...................................  3801,95 1099,01 2998,72 866,84 78,9 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
bez dzieci na utrzymaniu  ............  3174,76 1587,38 2559,11 1279,55 80,6 

w tym ma��e�stwa bez dzieci 
na utrzymaniu  ......................  3138,37 1569,18 2546,69 1273,36 81,1 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ......  3973,92 1324,64 3227,59 1075,86 81,2 

w tym ma��e�stwa 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  3959,00 1319,67 3252,15 1084,05 82,1 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 2 dzieci na utrzymaniu  .............  4236,76 1059,19 3401,21 850,30 80,3 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  4228,58 1057,14 3406,82 851,70 80,6 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  .............................  3397,91 626,54 3111,79 573,78 91,6 

w tym ma��e�stwa 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  3441,69 638,13 3167,88 587,36 92,0 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  2290,10 932,15 2262,28 920,82 98,8 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu  ......................  2233,42 903,39 2254,60 911,96 100,9 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  4800,22 888,98 3523,57 652,56 73,4 

w tym ma��e�stwa 
zco najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  4865,29 899,40 3538,12 654,06 72,7 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ........................  3579,55 836,50 2700,92 631,19 75,5 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  3539,41 830,77 2648,20 621,59 74,8 

Inne osoby z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  4364,89 719,86 3619,50 596,93 82,9 

Pozosta�e gospodarstwa bez 
dzieci na utrzymaniu  ..................  3742,93 1263,12 2801,32 945,35 74,8 
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TABL. 28.  DOCHÓD DO DYSPOZYCJI I WYDATKI NA TOWARY I US�UGI KONSUMPCYJNE GOSPODARSTW 
RODZINNYCH WED�UG TYPU BIOLOGICZNEGO RODZINY ORAZ REGIONÓW   (cd.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Dochód do dyspozycji Wydatki na towary i us�ugi 
kosumpcyjne 

Udzia� wydatków 
na towary i us�ugi 

w dochodzie 
do dyspozycji 

na osob� 
w odsetkach 

na rodzin� na osob� na rodzin� na osob� 

w z�otych 

 REGION PO	UDNIOWO-ZACHODNI 

OGÓ�EM  ...................................  3868,63 1170,71 3172,60 960,09 82,0 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
bez dzieci na utrzymaniu  ............  3343,66 1671,83 2720,97 1360,47 81,4 

w tym ma��e�stwa bez dzieci 
na utrzymaniu  ......................  3196,53 1598,27 2593,09 1296,55 81,1 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ......  4282,15 1427,38 3378,26 1126,08 78,9 

w tym ma��e�stwa 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  4345,25 1448,42 3405,61 1135,20 78,4 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 2 dzieci na utrzymaniu  .............  4303,04 1075,76 3731,20 932,79 86,7 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  4383,63 1095,91 3809,94 952,48 86,9 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  .............................  3527,44 655,27 3192,84 593,11 90,5 

w tym ma��e�stwa 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  3615,97 669,94 3342,54 619,30 92,4 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  2450,81 1014,01 2489,11 1029,86 101,6 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu  ......................  2519,98 1044,38 2584,75 1071,22 102,6 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  4922,12 944,35 3979,14 763,43 80,8 

w tym ma��e�stwa 
zco najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  4974,46 953,15 4025,64 771,34 80,9 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ........................  3249,39 801,39 2756,23 679,76 84,8 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  3230,54 796,58 2750,96 678,34 85,2 

Inne osoby z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  3886,23 737,47 2894,63 549,29 74,5 

Pozosta�e gospodarstwa bez 
dzieci na utrzymaniu  ..................  3728,81 1257,09 2988,96 1007,66 80,2 
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TABL. 28.  DOCHÓD DO DYSPOZYCJI I WYDATKI NA TOWARY I US�UGI KONSUMPCYJNE GOSPODARSTW 
RODZINNYCH WED�UG TYPU BIOLOGICZNEGO RODZINY ORAZ REGIONÓW   (dok.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Dochód do dyspozycji Wydatki na towary i us�ugi 
kosumpcyjne 

Udzia� wydatków 
na towary i us�ugi 

w dochodzie 
do dyspozycji 

na osob� 
w odsetkach 

na rodzin� na osob� na rodzin� na osob� 

w z�otych 

 REGION PÓ	NOCNY 

OGÓ�EM  ...................................  3707,92 1098,01 2969,16 879,24 80,1 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
bez dzieci na utrzymaniu  ............  3308,57 1654,28 2623,61 1311,80 79,3 

w tym ma��e�stwa bez dzieci 
na utrzymaniu  ......................  3236,94 1618,47 2598,82 1299,42 80,3 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ......  4049,65 1349,88 3163,47 1054,48 78,1 

w tym ma��e�stwa 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  4048,91 1349,64 3198,55 1066,19 79,0 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 2 dzieci na utrzymaniu  .............  4217,39 1054,35 3287,72 821,92 78,0 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  4236,25 1059,06 3313,48 828,38 78,2 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  .............................  3991,97 724,95 3616,37 656,74 90,6 

w tym ma��e�stwa 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  4021,60 730,86 3673,51 667,60 91,3 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  2529,44 991,80 2293,18 899,18 90,7 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu  ......................  2531,04 991,04 2299,58 900,43 90,9 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  4168,88 790,59 3466,07 657,30 83,1 

w tym ma��e�stwa 
zco najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  4228,01 805,88 3516,78 670,32 83,2 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ........................  3041,57 716,72 2493,48 587,57 82,0 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  3093,90 725,43 2531,01 593,43 81,8 

Inne osoby z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  3606,79 657,56 2998,96 546,75 83,1 

Pozosta�e gospodarstwa bez 
dzieci na utrzymaniu  ..................  3510,74 1199,98 2688,16 918,82 76,6 
 
�ród�o: badanie bud�etów gospodarstw domowych, 2011. 
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TABL. 29.  �RÓD�A DOCHODÓW (NA GOSPODARSTWO RODZINNE) 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Przychody 
ogó�em 

Praca 
najemna 

Praca na 
w�asny 

rachunek

Gospodar-
stwo 

indywidu-
alne w 

rolnictwie

Emerytury Renty 
�wiadcze-

nia 
rodzinne 

Pozosta�e 
dochody 

w z�otych 

OGÓ�EM  ...................................  4556,63 2258,25 370,84 369,71 717,98 174,71 54,29 610,85 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
bez dzieci na utrzymaniu  ............  3865,51 1423,64 282,27 87,72 1462,01 138,94 2,43 468,50 

w tym ma��e�stwa bez dzieci 
na utrzymaniu  ......................  3727,72 1278,53 260,62 96,18 1578,44 141,41 2,56 369,98 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ......  4773,24 3227,60 545,57 148,61 150,89 64,88 20,39 615,30 

w tym ma��e�stwa 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  4769,64 3249,18 515,06 155,16 160,92 67,17 18,62 603,53 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 2 dzieci na utrzymaniu  .............  5124,82 3235,88 662,37 301,61 54,30 36,08 54,98 779,60 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  5163,71 3264,74 655,32 312,77 56,76 34,91 52,70 786,51 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  .............................  4565,82 2328,32 475,64 615,78 54,74 48,98 273,82 768,54 

w tym ma��e�stwa 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  4629,81 2373,26 469,35 650,92 52,83 46,37 265,28 771,80 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  2981,60 1458,39 268,90 32,19 29,85 95,26 93,73 1003,28 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu  ......................  3003,40 1442,24 269,34 28,97 24,01 91,67 99,20 1047,97 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  5945,83 2692,30 376,13 1180,95 645,58 259,87 108,49 682,51 

w tym ma��e�stwa 
zco najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  6020,97 2717,86 372,61 1223,99 662,12 256,64 103,20 684,55 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ........................  3641,62 1573,34 104,70 165,29 623,85 307,40 156,04 711,00 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  3626,69 1591,64 97,38 144,80 603,97 300,88 159,96 728,06 

Inne osoby z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  5690,31 2241,64 233,16 675,89 558,93 286,02 116,10 1578,57 

Pozosta�e gospodarstwa bez 
dzieci na utrzymaniu  ..................  4275,86 1916,77 204,04 400,41 948,77 350,25 19,73 435,89 
 
�ród�o: badanie bud�etów gospodarstw domowych, 2011. 
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TABL. 30.  UDZIA�Y �RÓDE� DOCHODÓW  W  PRZYCHODACH OGÓ�EM (NA GOSPODARSTWO RODZINNE) 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Przychody 
ogó�em 

Praca 
najemna 

Praca na 
w�asny 

rachunek

Gospodar-
stwo 

indywidu-
alne w 

rolnictwie

Emerytury Renty 
�wiadcze-

nia 
rodzinne 

Pozosta�e 
dochody 

w % przychodów ogó�em 

OGÓ�EM  ...................................  100,0 49,6 8,1 8,1 15,8 3,8 1,2 13,4 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
bez dzieci na utrzymaniu  ............  100,0 36,8 7,3 2,3 37,8 3,6 0,1 12,1 

w tym ma��e�stwa bez dzieci 
na utrzymaniu  ......................  100,0 34,3 7,0 2,6 42,3 3,8 0,1 9,9 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ......  100,0 67,6 11,4 3,1 3,2 1,4 0,4 12,9 

w tym ma��e�stwa 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  100,0 68,1 10,8 3,3 3,4 1,4 0,4 12,7 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 2 dzieci na utrzymaniu  .............  100,0 63,1 12,9 5,9 1,1 0,7 1,1 15,2 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  100,0 63,2 12,7 6,1 1,1 0,7 1,0 15,2 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  .............................  100,0 51,0 10,4 13,5 1,2 1,1 6,0 16,8 

w tym ma��e�stwa 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  100,0 51,3 10,1 14,1 1,1 1,0 5,7 16,7 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  100,0 48,9 9,0 1,1 1,0 3,2 3,1 33,6 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu  ......................  100,0 48,0 9,0 1,0 0,8 3,1 3,3 34,9 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  100,0 45,3 6,3 19,9 10,9 4,4 1,8 11,5 

w tym ma��e�stwa 
zco najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  100,0 45,1 6,2 20,3 11,0 4,3 1,7 11,4 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ........................  100,0 43,2 2,9 4,5 17,1 8,4 4,3 19,5 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  100,0 43,9 2,7 4,0 16,7 8,3 4,4 20,1 

Inne osoby z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  100,0 39,4 4,1 11,9 9,8 5,0 2,0 27,7 

Pozosta�e gospodarstwa bez 
dzieci na utrzymaniu  ..................  100,0 44,8 4,8 9,4 22,2 8,2 0,5 10,2 
 
�ród�o: badanie bud�etów gospodarstw domowych, 2011. 
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TABL. 31.  DOCHÓD DO DYSPOZYCJI I WYDATKI NA TOWARY I US�UGI KONSUMPCYJNE GOSPODARSTW 
RODZINNYCH WED�UG WYST�POWANIA OSÓB NIEPE�NOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB STARSZYCH 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Dochód do dyspozycji Wydatki na towary i us�ugi 
kosumpcyjne 

Udzia� wydatków 
na towary i us�ugi 

w dochodzie 
do dyspozycji 

na osob� 
w odsetkach 

na rodzin� na osob� na rodzin� na osob� 

w z�otych 

OGÓ�EM  ...................................  3852,39 1140,03 3119,29 923,10 81,0 

Gospodarstwa:      

z osob� niepe�nosprawn�  ..........  3309,72 965,88 2734,90 798,13 82,6 

bez osoby niepe�nosprawnej  .....  4015,98 1193,50 3235,16 961,45 80,6 

osób w wieku 60 lat i wi�cej  .......  2962,82 1462,00 2449,82 1208,86 82,7 

w których wyst�puje 
przynajmniej 1 osoba w wieku 
60 lat i wi�cej  ..............................  3864,01 1047,68 3009,64 816,05 77,9 

w których nie ma osób w wieku 
60 lat i wi�cej  ..............................  4014,84 1139,16 3282,92 931,48 81,8 

 
�ród�o: badanie bud�etów gospodarstw domowych, 2011. 
 
 
 
TABL. 32.  �RÓD�A DOCHODU (NA GOSPODARSTWO RODZINNE) WED�UG WYST�POWANIA OSÓB 

NIEPE�NOSPRAWNYCH 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Przychody 
ogó�em 

Praca 
najemna 

Praca na 
w�asny 

rachunek

Gospodar-
stwo 

indywidu-
alne w 

rolnictwie

Emerytury Renty 
�wiadcze

nia 
rodzinne 

Pozosta�e 
dochody 

w z�otych 

OGÓ�EM ....................................  4556,63 2258,25 370,84 369,71 717,98 174,71 54,29 610,85 

Gospodarstwa:         

z osob� niepe�nosprawn� ...........  3920,04 1308,04 154,06 386,30 897,66 564,61 108,62 500,75 

bez osoby niepe�nosprawnej ......  4748,53 2544,69 436,19 364,71 663,82 57,18 37,91 644,03 

 W % PRZYCHODÓW OGÓ	EM 

OGÓ�EM ....................................  100,0 49,6 8,1 8,1 15,8 3,8 1,2 13,4 

Gospodarstwa:         

z osob� niepe�nosprawn� ...........  100,0 33,4 3,9 9,9 22,9 14,4 2,8 12,8 

bez osoby niepe�nosprawnej ......  100,0 53,6 9,2 7,7 14,0 1,2 0,8 13,6 
 
�ród�o: badanie bud�etów gospodarstw domowych, 2011. 
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TABL. 33.  PRZECI�TNE MIESI�CZNE WYDATKI NA TOWARY I US�UGI KONSUMPCYJNE 
(NA GOSPODARSTWO RODZINNE) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogó�em 

Ma��e�stwa/zwi�zki nieformalne: Samotni 
rodzice 

z co najmniej 
1 dzieckiem 

na utrzymaniu

bez dzieci 
na utrzymaniu

z 1 dzieckiem 
na utrzymaniu

z 2 dzieci 
na utrzymaniu 

z co najmniej 
3 dzieci 

na utrzymaniu

w z�otych 

Na towary i us�ugi konsumpcyjne 3119,29 2634,04 3414,42 3616,65 3420,01 2521,31 
w tym:       

u�ytkowanie mieszkania lub 
domu i no�ników energii  .............  646,57 615,42 647,07 652,1 626,17 532,59 
�ywno�
 i napoje bezalkoholowe 826,02 690,54 781,18 883,53 1007,08 609,02 
rekreacj� i kultur�  ........................  263,33 211,97 334,75 410,38 313,66 290,29 
napoje alkoholowe, wyroby 
tytoniowe i narkotyki  ....................  87,68 85,73 91,84 82,75 70,4 55,71 
odzie� i obuwie  ...........................  170,82 121,13 231,1 239,42 212,71 193,65 
wyposa�enie mieszkania 
i prowadzenie gospodarstwa 
domowego  ..................................  159,39 147,19 186,16 186,35 167,72 131,87 
zdrowie  ........................................  153,23 184,3 146,3 148,01 108,49 88,44 
transport  ......................................  329,51 292,44 420,24 411,39 373,67 175,27 
��czno�
  ...................................  136,83 110,28 145,16 154,43 146,95 107,45 
edukacj�  ..................................  42,13 9,88 63,69 86,69 59,46 63,86 
restauracje i hotele  ......................  71,88 62,73 102,14 106,42 99,49 99,34 
pozosta�e towary i us�ugi  .............  231,9 153,76 245,49 236,62 195,16 173,82 

 
�ród�o: badanie bud�etów gospodarstw domowych, 2011. 
 
 
 
TABL. 34.  UDZIA� POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WYDATKÓW W WYDATKACH OGÓ�EM  

(NA GOSPODARSTWO RODZINNE) 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogó�em 

Ma��e�stwa/zwi�zki nieformalne: Samotni 
rodzice 

z co najmniej 
1 dzieckiem 

na utrzymaniu

bez dzieci na 
utrzymaniu 

z 1 dzieckiem 
na utrzymaniu

z 2 dzieci na 
utrzymaniu 

z co najmniej 
3 dzieci 

na utrzymaniu

w odsetkach 

Na towary i us�ugi konsumpcyjne 76,3 76,4 77,8 77,0 79,9 82,9 
w tym:       

u�ytkowanie mieszkania lub 
domu i no�ników energii  .............  15,8 17,5 14,8 14,0 14,8 17,5 
�ywno�
 i napoje bezalkoholowe 20,2 19,6 17,9 18,9 23,8 20,0 
rekreacj� i kultur�  ........................  6,4 6,0 7,7 8,8 7,4 9,5 
napoje alkoholowe, wyroby 
tytoniowe i narkotyki  ....................  2,1 2,4 2,1 1,8 1,7 1,8 
odzie� i obuwie  ...........................  4,2 3,4 5,3 5,1 5,0 6,4 
wyposa�enie mieszkania 
i prowadzenie gospodarstwa 
domowego  ..................................  3,9 4,2 4,3 4,0 4,0 4,3 
zdrowie  ........................................  3,7 5,2 3,4 3,2 2,6 2,9 
transport  ......................................  8,1 8,3 9,6 8,8 8,8 5,8 
��czno�
  ...................................  3,3 3,1 3,3 3,3 3,5 3,5 
edukacj�  ..................................  1,0 0,3 1,5 1,9 1,4 2,1 
restauracje i hotele  ......................  1,8 1,8 2,3 2,3 2,3 3,3 
pozosta�e towary i us�ugi  .............  5,7 4,4 5,6 5,1 4,6 5,7 

 
�ród�o: badanie bud�etów gospodarstw domowych, 2011. 
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TABL. 35.  ODSETEK OSÓB W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH, KTÓRE Z POWODÓW FINANSOWYCH 
DEKLAROWA�Y BRAK MO�LIWO�CI KONSULTACJI Z LEKARZEM SPECJALIST�  
WED�UG MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em  Miasto Wie� 

OGÓ�EM  ..........................................................................................  24,4 21,6 28,8 
Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne bez dzieci na utrzymaniu  .............  23,4 20,9 29,7 

w tym ma��e�stwa bez dzieci na utrzymaniu  ..............................  24,4 22,3 29,2 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ........  18,3 14,0 30,4 

w tym ma��e�stwa z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ........................  17,5 12,6 30,8 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z 2 dzieci na utrzymaniu  ..............  16,4 16,7 15,7 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci na utrzymaniu  ...............................  15,9 16,0 15,9 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ...................................................................................  27,2 25,8 29,4 

w tym ma��e�stwa z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu  ............  26,2 22,9 31,7 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  ...............  37,5 40,1 24,3 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  40,0 42,1 26,8 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  ........................................................  21,3 17,3 24,1 

w tym ma��e�stwa z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  .........................................................................  20,9 16,5 23,8 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ...............................................................................  40,1 42,8 37,7 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  .........................................................................  40,1 42,5 38,0 

Inne osoby z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  .......................  20,5 36,8 14,1 

Pozosta�e gospodarstwa bez dzieci na utrzymaniu  ..........................  28,5 24,0 34,5 
 
�ród�o: badanie EU-SILC, 2011. 
 
 
 
TABL. 36.  ODSETEK OSÓB NIEPE�NOSPRAWNYCH ORAZ STARSZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH, 

KTÓRE Z POWODÓW FINANSOWYCH DEKLAROWA�Y BRAK MO�LIWO�CI KONSULTACJI  
Z LEKARZEM SPECJALIST� WED�UG MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em  Miasto Wie� 

OGÓ�EM  ..........................................................................................  24,4 21,6 28,8 

GOSPODARSTWA RODZINNE OSÓB NIEPE	NOSPRAWNYCH 

Gospodarstwa rodzinne tworzone wy��cznie przez osoby 
niepe�nosprawne  ...............................................................................  29,9 26,1 38,5 

Gospodarstwa rodzinne z co najmniej 1 osob� niepe�nosprawn� 
i innymi osobami  ...............................................................................  32,3 29,4 35,6 

Gospodarstwa rodzinne bez osób niepe�nosprawnych  .....................  20,6 18,4 24,4 

GOSPODARSTWA RODZINNE OSÓB STARSZYCH 

Gospodarstwa rodzinne tworzone wy��cznie przez osoby starsze  ...  25,4 24,3 27,6 

Gospodarstwa rodzinne z co najmniej 1 osob� starsz� 
i innymi osobami  ...............................................................................  26,7 24,7 28,4 

Gospodarstwa rodzinne bez osób starszych  ....................................  22,9 19,7 29,4 
 
�ród�o: badanie EU-SILC, 2011. 
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TABL. 37.  ODSETEK GOSPODARSTW RODZINNYCH, KTÓRE Z POWODÓW FINANSOWYCH DEKLAROWA�Y  
BRAK MO�LIWO�CI POKRYCIA Z W�ASNYCH �RODKÓW NIESPODZIEWANEGO WYDATKU  
W WYSOKO�CI 900 Z� WED�UG MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em  Miasto Wie� 

OGÓ�EM  ..........................................................................................  49,2 47,7 51,8 
Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne bez dzieci na utrzymaniu  .............  43,8 41,3 51,6 

w tym ma��e�stwa bez dzieci na utrzymaniu  ..............................  43,7 41,0 51,8 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ........  41,8 39,7 48,4 

w tym ma��e�stwa z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ........................  40,9 38,9 47,0 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z 2 dzieci na utrzymaniu  ..............  45,3 45,8 44,1 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci na utrzymaniu  ...............................  44,5 44,8 43,9 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ...................................................................................  61,0 62,9 59,0 

w tym ma��e�stwa z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu  ............  59,2 60,3 58,2 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  ...............  71,0 69,4 77,9 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  72,4 70,6 47,2 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  ........................................................  48,2 49,4 47,4 

w tym ma��e�stwa z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  .........................................................................  47,7 48,4 81,1 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ...............................................................................  76,7 77,3 75,9 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  .........................................................................  77,1 78,3 75,5 

Inne osoby z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  .......................  56,9 74,4 43,7 

Pozosta�e gospodarstwa bez dzieci na utrzymaniu  ..........................  53,0 51,7 54,8 
 
�ród�o: badanie EU-SILC, 2011. 
 
 
 
TABL. 38.  ODSETEK GOSPODARSTW OSÓB NIEPE�NOSPRAWNYCH ORAZ STARSZYCH, KTÓRE DEKLAROWA�Y 

BRAK MO�LIWO�CI POKRYCIA Z W�ASNYCH �RODKÓW NIESPODZIEWANEGO WYDATKU 
W WYSOKO�CI 900 Z� WED�UG MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em  Miasto Wie� 

OGÓ�EM  ..........................................................................................  49,2 47,7 51,8 

GOSPODARSTWA RODZINNE OSÓB NIEPE	NOSPRAWNYCH 

Gospodarstwa rodzinne tworzone wy��cznie przez osoby 
niepe�nosprawne  ...............................................................................  65,9 65,7 66,3 

Gospodarstwa rodzinne z co najmniej 1 osob� niepe�nosprawn� 
i innymi osobami  ...............................................................................  59,9 59,5 60,4 

Gospodarstwa rodzinne bez osób niepe�nosprawnych  .....................  45,5 44,1 48,2 

GOSPODARSTWA RODZINNE OSÓB STARSZYCH 

Gospodarstwa rodzinne tworzone wy��cznie przez osoby starsze  ...  48,8 45,6 57,4 

Gospodarstwa rodzinne z co najmniej 1 osob� starsz� 
i innymi osobami  ...............................................................................  49,8 51,0 48,5 

Gospodarstwa rodzinne bez osób starszych  ....................................  49,0 47,1 53,0 
 
�ród�o: badanie EU-SILC, 2011. 
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TABL. 39.  ODSETEK GOSPODARSTW RODZINNYCH, KTÓRE Z POWODÓW FINANSOWYCH DEKLAROWAŁY  
BRAK MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEGO OGRZEWANIA MIESZKANIA  
WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem  Miasto Wieś 

OGÓŁEM  ..........................................................................................  13,2 12,1 15,1 

Małżeństwa/ związki nieformalne bez dzieci na utrzymaniu  .............  11,9 11,0 14,6 

w tym małżeństwa bez dzieci na utrzymaniu  ..............................  11,8 10,9 14,4 

Małżeństwa/ związki nieformalne z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ........  9,2 7,1 16,1 

w tym małżeństwa z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ........................  9,0 7,0 15,6 

Małżeństwa/ związki nieformalne z 2 dzieci na utrzymaniu  ..............  9,3 9,4 8,9 

w tym małżeństwa z 2 dzieci na utrzymaniu  ...............................  8,5 8,4 8,7 

Małżeństwa/ związki nieformalne z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ...................................................................................  12,7 12,4 13,0 

w tym małżeństwa z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu  ............  11,9 11,9 12,0 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  ...............  21,5 19,8 29,0 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  22,0 20,0 31,2 

Małżeństwa/ związki nieformalne z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  ........................................................  11,8 14,1 10,2 

w tym małżeństwa z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  .........................................................................  11,7 14,2 10,1 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ...............................................................................  23,2 20,3 27,4 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  .........................................................................  23,8 20,8 28,3 

Inne osoby z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  .......................  12,9 16,9 9,8 

Pozostałe gospodarstwa bez dzieci na utrzymaniu  ..........................  17,1 15,0 20,3 
 
Źródło: badanie EU-SILC, 2011. 
 
 
 
TABL. 40.  ODSETEK GOSPODARSTW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ STARSZYCH, KTÓRE DEKLAROWAŁY 

BRAK MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEGO OGRZEWANIA MIESZKANIA  
WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA  

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem  Miasto Wieś 

OGÓŁEM  ..........................................................................................  13,2 12,1 15,1 

GOSPODARSTWA RODZINNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Gospodarstwa rodzinne tworzone wyłącznie przez osoby 
niepełnosprawne  ...............................................................................  20,8 21,2 20,0 

Gospodarstwa rodzinne z co najmniej 1 osobą niepełnosprawną 
i innymi osobami  ...............................................................................  18,8 18,0 19,7 

Gospodarstwa rodzinne bez osób niepełnosprawnych  .....................  11,3 10,3 13,2 

GOSPODARSTWA RODZINNE OSÓB STARSZYCH 

Gospodarstwa rodzinne tworzone wyłącznie przez osoby starsze  ...  13,7 12,4 17,4 

Gospodarstwa rodzinne z co najmniej 1 osobą starszą 
i innymi osobami  ...............................................................................  15,5 15,3 15,6 

Gospodarstwa rodzinne bez osób starszych  ....................................  12,1 11,1 14,4 
 
Źródło: badanie EU-SILC, 2011. 
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TABL. 41.  ODSETEK GOSPODARSTW RODZINNYCH, KTÓRE Z POWODÓW FINANSOWYCH DEKLAROWA�Y  
BRAK MO�LIWO�CI JEDZENIA MI�SA CO DRUGI DZIE	 WED�UG MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em  Miasto Wie� 

OGÓ�EM  ..........................................................................................  13,1 10,9 17,1 
Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne bez dzieci na utrzymaniu  .............  11,3 9,6 16,5 

w tym ma��e�stwa bez dzieci na utrzymaniu  ..............................  11,3 9,5 16,3 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ........  7,4 5,2 14,6 

w tym ma��e�stwa z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ........................  7,3 4,9 14,7 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z 2 dzieci na utrzymaniu  ..............  9,1 7,6 12,3 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci na utrzymaniu  ...............................  8,6 6,9 12,4 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ...................................................................................  20,1 19,1 21,2 

w tym ma��e�stwa z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu  ............  18,4 16,6 20,3 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  ...............  19,6 18,0 26,6 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  19,9 18,0 28,7 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  ........................................................  12,8 12,6 12,9 

w tym ma��e�stwa z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  .........................................................................  12,8 12,8 12,8 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ...............................................................................  21,6 16,7 28,7 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  .........................................................................  21,9 17,0 29,2 

Inne osoby z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  .......................  17,2 16,4 17,7 

Pozosta�e gospodarstwa bez dzieci na utrzymaniu  ..........................  17,1 14,4 21,3 
 
�ród�o: badanie EU-SILC, 2011. 
 
 
 
TABL. 42.  ODSETEK GOSPODARSTW OSÓB NIEPE�NOSPRAWNYCH ORAZ STARSZYCH, KTÓRE DEKLAROWA�Y 

BRAK MO�LIWO�CI JEDZENIA MI�SA CO DRUGI DZIE	 WED�UG MIEJSCA ZAMIESZKANIA  
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em  Miasto Wie� 

OGÓ�EM  ..........................................................................................  13,1 10,9 17,1 

GOSPODARSTWA RODZINNE OSÓB NIEPE	NOSPRAWNYCH 

Gospodarstwa rodzinne tworzone wy��cznie przez osoby 
niepe�nosprawne  ...............................................................................  21,4 18,1 29,5 

Gospodarstwa rodzinne z co najmniej 1 osob� niepe�nosprawn� 
i innymi osobami  ...............................................................................  19,0 16,5 22,3 

Gospodarstwa rodzinne bez osób niepe�nosprawnych  .....................  11,1 9,2 14,8 

GOSPODARSTWA RODZINNE OSÓB STARSZYCH 

Gospodarstwa rodzinne tworzone wy��cznie przez osoby starsze  ...  12,7 10,5 18,7 

Gospodarstwa rodzinne z co najmniej 1 osob� starsz� 
i innymi osobami  ...............................................................................  16,5 15,7 17,3 

Gospodarstwa rodzinne bez osób starszych  ....................................  11,8 9,5 16,7 
 
�ród�o: badanie EU-SILC, 2011. 
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TABL. 43.  ODSETEK GOSPODARSTW RODZINNYCH, KTÓRE Z POWODÓW FINANSOWYCH DEKLAROWA�Y  
BRAK MO�LIWO�CI WYJAZDU NA TYGODNIOWY WYPOCZYNEK WSZYSTKICH CZ�ONKÓW  
WED�UG MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em  Miasto Wie� 

OGÓ�EM  ..........................................................................................  57,5 50,9 69,3 
Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne bez dzieci na utrzymaniu  .............  48,0 42,6 64,9 

w tym ma��e�stwa bez dzieci na utrzymaniu  ..............................  49,1 43,3 65,6 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ........  40,9 36,9 53,6 

w tym ma��e�stwa z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ........................  40,2 36,3 52,2 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z 2 dzieci na utrzymaniu  ..............  47,3 44,0 54,5 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci na utrzymaniu  ...............................  46,5 42,7 54,6 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ...................................................................................  66,4 63,6 69,3 

w tym ma��e�stwa z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu  ............  65,1 61,6 68,7 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  ...............  66,1 63,8 76,5 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  66,5 64,1 77,4 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  ........................................................  68,3 63,3 71,6 

w tym ma��e�stwa z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  .........................................................................  67,8 62,6 71,2 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ...............................................................................  82,4 77,8 89,2 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  .........................................................................  82,9 78,8 88,9 

Inne osoby z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  .......................  73,6 76,0 71,7 

Pozosta�e gospodarstwa bez dzieci na utrzymaniu  ..........................  67,9 61,8 77,2 
 
�ród�o: badanie EU-SILC, 2011. 
 
 
 
TABL. 44.  ODSETEK GOSPODARSTW OSÓB NIEPE�NOSPRAWNYCH ORAZ STARSZYCH, KTÓRE DEKLAROWA�Y 

BRAK MO�LIWO�CI WYJAZDU NA TYGODNIOWY WYPOCZYNEK WSZYSTKICH CZ�ONKÓW WED�UG 
MIEJSCA ZAMIESZKANIA  

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em  Miasto Wie� 

OGÓ�EM  ..........................................................................................  57,5 50,9 69,3 

GOSPODARSTWA RODZINNE OSÓB NIEPE	NOSPRAWNYCH 

Gospodarstwa rodzinne tworzone wy��cznie przez osoby 
niepe�nosprawne  ...............................................................................  76,0 72,4 84,6 

Gospodarstwa rodzinne z co najmniej 1 osob� niepe�nosprawn� 
i innymi osobami  ...............................................................................  72,1 65,6 80,7 

Gospodarstwa rodzinne bez osób niepe�nosprawnych  .....................  52,7 46,5 64,6 

GOSPODARSTWA RODZINNE OSÓB STARSZYCH 

Gospodarstwa rodzinne tworzone wy��cznie przez osoby starsze  ...  57,9 50,5 77,5 

Gospodarstwa rodzinne z co najmniej 1 osob� starsz� 
i innymi osobami  ...............................................................................  67,2 61,3 73,1 

Gospodarstwa rodzinne bez osób starszych  ....................................  53,6 47,9 65,6 
 
�ród�o: badanie EU-SILC, 2011. 
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TABL. 45.  ODSETEK GOSPODARSTW RODZINNYCH, KTÓRE Z POWODÓW FINANSOWYCH CO NAJMNIEJ  
RAZ NIE DOKONA�Y TERMINOWYCH SP�AT RAT WED�UG MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Gospodarstwa rodzinne deklaruj�ce nieterminowe op�aty za mieszkanie 

raz w ci�gu 12 miesi�cy co najmniej raz w ci�gu 12 miesi�cy 

ogó�em miasto wie� ogó�em miasto wie� 

OGÓ�EM  ...................................  3,4 3,9 2,5 10,9 10,9 11,0 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
bez dzieci na utrzymaniu  ............  2,5 2,9 1,0 7,2 7,5 5,8 

w tym ma��e�stwa bez dzieci 
na utrzymaniu  ......................  2,1 2,4 1,1 6,3 6,7 5,0 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ......  2,8 3,6 . 11,4 11,4 11,4 

w tym ma��e�stwa 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  2,9 3,8 . 9,9 9,3 11,6 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 2 dzieci na utrzymaniu  .............  2,7 2,7 2,7 8,4 6,4 13,2 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  2,5 2,4 2,7 8,2 6,3 12,8 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  .............................  5,1 8,1 0,7 17,5 19,2 15,2 

w tym ma��e�stwa 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  3,4 5,3 0,7 16,2 16,9 15,2 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  14,3 12,8 21,5 27,9 26,7 33,6 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu  ......................  12,8 10,7 22,6 27,4 25,7 35,3 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  3,3 3,4 3,2 11,1 13,2 9,1 

w tym ma��e�stwa 
zco najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  3,3 3,3 3,2 10,7 12,8 8,9 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ........................  2,1 2,4 1,7 16,4 16,7 16,0 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  2,1 2,4 1,7 16,8 17,3 16,1 

Inne osoby z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  2,6 . 5,4 7,8 5,1 10,8 

Pozosta�e gospodarstwa bez 
dzieci na utrzymaniu  ..................  3,9 4,5 2,6 11,2 11,1 11,4 
 
�ród�o: badanie EU-SILC, 2011. 
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TABL. 46.  ODSETEK GOSPODARSTW OSÓB NIEPE�NOSPRAWNYCH ORAZ STARSZYCH, KTÓRE Z POWODÓW 
FINANSOWYCH CO NAJMNIEJ RAZ NIE DOKONA�Y TERMINOWYCH SP�AT RAT  
WED�UG MIEJSCA ZAMIESZKANIA  

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Gospodarstwa rodzinne deklaruj�ce nieterminowe op�aty za mieszkanie 

raz w ci�gu 12 miesi�cy co najmniej raz w ci�gu 12 miesi�cy 

ogó�em miasto wie� ogó�em miasto wie� 

OGÓ�EM  ...................................  3,4 3,9 2,5 10,9 10,9 11,0 

GOSPODARSTWA RODZINNE OSÓB NIEPE	NOSPRAWNYCH 

Gospodarstwa rodzinne tworzone 
wy��cznie przez osoby 
niepe�nosprawne  ........................  . . . 5,3 5,7 4,3 

Gospodarstwa rodzinne 
z co najmniej 1 osob� 
niepe�nosprawn� i innymi 
osobami ......................................  4,4 5,0 3,5 13,6 13,0 14,5 

Gospodarstwa rodzinne bez osób 
niepe�nosprawnych  ....................  3,2 3,7 2,2 10,3 10,6 9,8 

GOSPODARSTWA RODZINNE OSÓB STARSZYCH 

Gospodarstwa rodzinne tworzone 
wy��cznie przez osoby starsze  ...  1,1 1,4 . 6,3 6,4 5,9 

Gospodarstwa rodzinne 
z co najmniej 1 osob� starsz� 
i innymi osobami  ........................  3,7 4,7 2,6 9,6 9,6 9,6 

Gospodarstwa rodzinne bez osób 
starszych  ....................................  3,5 3,9 2,6 11,7 11,6 11,9 

 
�ród�o: badanie EU-SILC, 2011. 
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TABL. 47.  ODSETEK GOSPODARSTW RODZINNYCH, KTÓRE Z POWODÓW FINANSOWYCH CO NAJMNIEJ RAZ NIE 
DOKONA�Y TERMINOWYCH OP�AT ZWI�ZANYCH Z MIESZKANIEM WED�UG MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Gospodarstwa rodzinne deklaruj�ce nieterminowe op�aty za mieszkanie 

raz w ci�gu 12 miesi�cy co najmniej raz w ci�gu 12 miesi�cy 

ogó�em miasto wie� ogó�em miasto wie� 

OGÓ�EM  ...................................  4,0 3,9 4,1 12,2 11,6 13,3 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
bez dzieci na utrzymaniu  ............  1,9 1,8 2,1 7,2 6,9 8,2 

w tym ma��e�stwa bez dzieci 
na utrzymaniu  ......................  1,8 1,7 2,2 6,7 6,4 7,4 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ......  4,1 4,1 4,1 12,1 10,9 16,1 

w tym ma��e�stwa 
z 1 dzieckiem na utrzymaniu   4,0 4,0 4,1 11,4 10,0 15,7 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z 2 dzieci na utrzymaniu  .............  5,2 5,7 4,0 14,2 13,6 15,5 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  4,5 4,7 4,1 12,9 11,9 15,1 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  .............................  7,0 9,3 4,6 21,1 22,9 19,2 

w tym ma��e�stwa 
z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ......................  6,3 7,9 4,7 19,0 19,9 18,0 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 zieckiem na utrzymaniu  ...........  8,0 6,9 12,7 23,5 21,6 32,1 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu  ......................  7,0 5,6 13,7 22,7 21,2 29,9 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami    4,2 4,1 4,4 12,5 13,5 11,8 

w tym ma��e�stwa 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  4,0 3,6 4,3 12,1 12,8 11,6 

Samotni rodzice z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ........................  8,1 11,0 3,9 23,9 26,3 20,5 

w tym samotne matki 
z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi 
osobami  ...............................  8,1 10,8 4,0 23,8 25,8 20,7 

Inne osoby z co najmniej 
1 dzieckiem na utrzymaniu  .........  3,0 4,2 2,1 14,7 17,3 12,7 

Pozosta�e gospodarstwa bez 
dzieci na utrzymaniu  ..................  4,0 3,5 4,8 11,9 11,1 13,1 
 
�ród�o: badanie EU-SILC, 2011. 
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TABL. 48.  ODSETEK GOSPODARSTW OSÓB NIEPE�NOSPRAWNYCH ORAZ STARSZYCH, KTÓRE Z POWODÓW 
FINANSOWYCH CO NAJMNIEJ RAZ NIE DOKONA�Y TERMINOWYCH OP�AT ZWI�ZANYCH Z 
MIESZKANIEM WED�UG MIEJSCA ZAMIESZKANIA  

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Gospodarstwa rodzinne deklaruj�ce nieterminowe op�aty za mieszkanie 

raz w ci�gu 12 miesi�cy co najmniej raz w ci�gu 12 miesi�cy 

ogó�em miasto wie� ogó�em miasto wie� 

OGÓ�EM  ...................................  4,0 3,9 4,1 12,2 11,6 13,3 

GOSPODARSTWA RODZINNE OSÓB NIEPE	NOSPRAWNYCH 

Gospodarstwa rodzinne tworzone 
wy��cznie przez osoby 
niepe�nosprawne  ........................  3,3 2,8 4,5 11,3 12,8 7,5 

Gospodarstwa rodzinne 
z co najmniej 1 osob� 
niepe�nosprawn� i innymi 
osobami ......................................  4,6 3,8 5,7 14,9 13,5 16,6 

Gospodarstwa rodzinne bez osób 
niepe�nosprawnych  ....................  3,8 4,0 3,5 11,4 11,0 12,2 

GOSPODARSTWA RODZINNE OSÓB STARSZYCH 

Gospodarstwa rodzinne tworzone 
wy��cznie przez osoby starsze  ...  1,8 1,8 1,6 5,2 5,3 5,0 

Gospodarstwa rodzinne 
z co najmniej 1 osob� starsz� 
i innymi osobami  ........................  3,8 3,3 4,4 10,8 10,3 11,4 

Gospodarstwa rodzinne bez osób 
starszych  ....................................  4,4 4,5 4,4 13,9 13,1 15,6 

 
�ród�o: badanie EU-SILC, 2011. 
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TABL. 49.  ODSETEK GOSPODARSTW RODZINNYCH, KTÓRE Z POWODÓW FINANSOWYCH NIE POSIADA�Y 
SAMOCHODU OSOBOWEGO WED�UG MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em  Miasto Wie� 

OGÓ�EM  ..........................................................................................  11,0 12,0 9,3 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne bez dzieci na utrzymaniu  .............  9,8 9,8 9,7 

w tym ma��e�stwa bez dzieci na utrzymaniu  ..............................  9,4 9,3 9,5 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ........  7,5 7,7 6,8 

w tym ma��e�stwa z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ........................  7,2 7,6 5,9 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z 2 dzieci na utrzymaniu  ..............  6,9 8,0 4,4 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci na utrzymaniu  ...............................  6,3 7,3 4,1 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ...................................................................................  9,5 11,8 7,0 

w tym ma��e�stwa z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu  ............  8,5 11,2 5,7 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  ...............  25,0 25,7 21,6 

w  tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  26,3 26,9 23,7 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  ........................................................  6,4 10,4 3,7 

w tym ma��e�stwa z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  .........................................................................  6,3 10,6 3,4 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ...............................................................................  24,2 26,8 20,4 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  .........................................................................  24,4 27,1 20,4 

Inne osoby z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  .......................  11,8 18,0 7,2 

Pozosta�e gospodarstwa bez dzieci na utrzymaniu  ..........................  15,9 16,3 15,4 
 
�ród�o: badanie EU-SILC, 2011. 
 
 
 
TABL. 50.  ODSETEK GOSPODARSTW OSÓB NIEPE�NOSPRAWNYCH ORAZ STARSZYCH, KTÓRE Z POWODÓW 

FINANSOWYCH NIE POSIADA�Y SAMOCHODU OSOBOWEGO WED�UG MIEJSCA ZAMIESZKANIA  
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em  Miasto Wie� 

OGÓ�EM  ..........................................................................................  11,0 12,0 9,3 

GOSPODARSTWA RODZINNE OSÓB NIEPE	NOSPRAWNYCH 

Gospodarstwa rodzinne tworzone wy��cznie przez osoby 
niepe�nosprawne  ...............................................................................  11,8 11,0 13,6 

Gospodarstwa rodzinne z co najmniej 1 osob� niepe�nosprawn� 
i innymi osobami  ...............................................................................  14,9 16,5 12,8 

Gospodarstwa rodzinne bez osób niepe�nosprawnych  .....................  9,9 10,9 7,9 

GOSPODARSTWA RODZINNE OSÓB STARSZYCH 

Gospodarstwa rodzinne tworzone wy��cznie przez osoby starsze  ...  10,5 10,3 10,8 

Gospodarstwa rodzinne z co najmniej 1 osob� starsz� 
i innymi osobami  ...............................................................................  12,5 15,3 9,7 

Gospodarstwa rodzinne bez osób starszych  ....................................  10,5 11,3 8,8 
 
�ród�o: badanie EU-SILC, 2011. 
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TABL. 51.  ODSETEK GOSPODARSTW RODZINNYCH ZAGRO�ONYCH UBÓSTWEM  WED�UG MIEJSCA 
ZAMIESZKANIA 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em  Miasto Wie� 

OGÓ�EM  ..........................................................................................  15,5 11,0 23,5 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne bez dzieci na utrzymaniu  .............  9,9 7,4 17,7 

w tym ma��e�stwa bez dzieci na utrzymaniu  ..............................  9,7 6,9 17,6 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ........  11,4 8,6 20,4 

w tym ma��e�stwa z 1 dzieckiem na utrzymaniu  ........................  11,0 8,3 19,8 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z 2 dzieci na utrzymaniu  ..............  19,7 14,6 31,0 

w tym ma��e�stwa z 2 dzieci na utrzymaniu  ...............................  19,4 14,2 30,4 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z co najmniej 3 dzieci 
na utrzymaniu  ...................................................................................  34,4 28,0 41,2 

w tym ma��e�stwa z co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu  ............  34,3 27,2 41,5 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  ...............  29,6 25,8 46,3 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  29,7 25,8 48,2 

Ma��e�stwa/ zwi�zki nieformalne z co najmniej 1 dzieckiem 
na utrzymaniu i innymi osobami  ........................................................  17,7 12,7 21,0 

w tym ma��e�stwa z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  .........................................................................  17,5 12,6 20,8 

Samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  ...............................................................................  27,9 19,3 40,6 

w tym samotne matki z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu 
i innymi osobami  .........................................................................  28,2 19,6 40,9 

Inne osoby z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu  .......................  20,4 11,2 27,3 

Pozosta�e gospodarstwa bez dzieci na utrzymaniu  ..........................  13,9 9,4 20,9 
 
�ród�o: badanie EU-SILC, 2011. 
 
 
 
TABL. 52.  ODSETEK GOSPODARSTW OSÓB NIEPE�NOSPRAWNYCH ORAZ STARSZYCH, ZAGRO�ONYCH 

UBÓSTWEM  WED�UG MIEJSCA ZAMIESZKANIA  
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó�em  Miasto Wie� 

OGÓ�EM  ..........................................................................................  15,5 11,0 23,5 

GOSPODARSTWA RODZINNE OSÓB NIEPE	NOSPRAWNYCH 

Gospodarstwa rodzinne tworzone wy��cznie przez osoby 
niepe�nosprawne  ...............................................................................  18,4 15,2 26,2 

Gospodarstwa rodzinne z co najmniej 1 osob� niepe�nosprawn� 
i innymi osobami  ...............................................................................  19,1 14,0 25,9 

Gospodarstwa rodzinne bez osób niepe�nosprawnych  .....................  14,3 10,1 22,5 

GOSPODARSTWA RODZINNE OSÓB STARSZYCH 

Gospodarstwa rodzinne tworzone wy��cznie przez osoby starsze  ...  5,9 3,1 13,5 

Gospodarstwa rodzinne z co najmniej 1 osob� starsz� 
i innymi osobami  ...............................................................................  16,0 10,5 21,6 

Gospodarstwa rodzinne bez osób starszych  ....................................  16,9 12,6 26,1 
 
�ród�o: badanie EU-SILC, 2011. 
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TABL. 53.  STRUKTURA DOBOWEGO BUD�ETU CZASU WED�UG TYPU BIOLOGICZNEGO GOSPODARSTWA 
DOMOWEGO  (W % CZASU DOBOWEGO OGÓ�EM)a 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Typ biologiczny gospodarstwa domowego 

ma��e�stwa matka lub 
ojciec 

z dzie
mi 
na 

utrzymaniu 

rodziny 
z dzie
mi 

na 
utrzymaniu 
i z innymi 
osobami 

pozosta�e 
rodziny bez dzieci 

na utrzy-
maniu 

z dzie
mi na utrzymaniu 

razem 1 2 3 i wi�cej

 OGÓ	EM 

Czas trwania czynno�ci w ci
gu 
doby ogó�em  ..............................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Potrzeby fizjologiczne  .................  47,9 44,5 44,4 44,3 45,1 45,5 45,9 46,1 

Praca zawodowa  .........................  7,5 12,2 12,9 12,2 11,0 7,8 11,7 12,3 

Nauka  ..........................................  0,3 3,6 2,9 3,6 5,1 5,4 3,1 1,5 

Zaj�cia i prace domowe  ..............  15,3 14,2 14,2 14,3 14,0 14,3 13,7 12,4 

Dobrowolna praca 
w organizacjachi poza nimi  .........  2,6 1,4 1,3 1,4 1,5 1,7 1,5 2,2 

�ycie towarzyskie i rozrywki  ........  4,6 4,4 4,5 4,4 4,4 5,5 4,9 5,2 

Uczestnictwo w sporcie  
i rekreacji  .....................................  1,8 1,6 1,7 1,6 1,6 1,8 1,5 1,5 

Zami�owania osobiste,  
hobby i gry  ...................................  0,8 1,4 1,3 1,5 1,2 1,6 1,1 1,0 

Korzystanie ze �rodków 
masowego przekazu  ...................  14,3 10,4 10,3 10,4 10,1 10,2 10,9 12,4 

Dojazdy, doj�cia oraz inne 
nie wymienione czynno�ci  ...........  4,9 6,3 6,5 6,3 6,0 6,2 5,7 5,4 

w tym dojazdy i doj�cia  ..........  4,6 6,0 6,2 6,0 5,5 6,0 5,3 5,1 

 
a   Obliczany na podstawie przeci�tnego czasu trwania czynno�ci przypadaj�cego na 1 osob� bez wzgl�du na to, czy wykona�a dan� 
czynno�
, czy nie. 

 
W tablicach prezentuj�cych dane w %  suma sk�adników mo�e by� ró�na od 100,  co wynika z zaokr�gle� stosowanych przy 
prezentacji danych. 
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TABL. 53.  STRUKTURA DOBOWEGO BUD�ETU CZASU WED�UG TYPU BIOLOGICZNEGO GOSPODARSTWA 
DOMOWEGO  (W % CZASU DOBOWEGO OGÓ�EM)a    (cd.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Typ biologiczny gospodarstwa domowego 

ma��e�stwa matka lub 
ojciec 

z dzie
mi 
na 

utrzymaniu 

rodziny 
z dzie
mi 

na 
utrzymaniu 
i z innymi 
osobami 

pozosta�e 
rodziny bez dzieci 

na utrzy-
maniu 

z dzie
mi na utrzymaniu 

razem 1 2 3 i wi�cej

 KOBIETY 

Czas trwania czynno�ci w ci
gu 
doby ogó�em  ..............................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Potrzeby fizjologiczne  .................  48,2 45,1 45,0 45,1 45,1 45,3 46,4 46,7 

Praca zawodowa ..........................  5,8 8,6 9,7 8,5 6,3 8,4 8,4 9,7 

Nauka  ..........................................  0,3 3,7 3,1 3,8 4,7 4,7 3,0 1,5 

Zaj�cia i prace domowe  ..............  19,4 19,8 19,0 19,8 21,7 17,1 18,8 16,5 

Dobrowolna praca 
w organizacjach i poza nimi  ........  2,8 1,2 1,4 1,2 1,3 1,5 1,5 2,4 

�ycie towarzyskie i rozrywki  ........  4,4 4,5 4,5 4,6 4,4 4,9 4,9 5,1 

Uczestnictwo w sporcie  
i rekreacji  .....................................  1,4 1,4 1,5 1,3 1,1 1,2 1,1 1,1 

Zami�owania osobiste,  
hobby i gry  ...................................  0,7 0,8 0,8 0,9 0,7 0,8 0,7 0,6 

Korzystanie ze �rodków 
masowego przekazu  ...................  12,7 9,4 9,4 9,4 9,3 10,0 10,2 11,5 

Dojazdy, doj�cia oraz inne 
nie wymienione czynno�ci  ...........  4,4 5,5 5,6 5,4 5,4 6,0 5,0 5,0 

w tym dojazdy i doj�cia  ..........  4,0 5,1 5,3 5,1 4,9 5,8 4,7 4,7 

 
a   Obliczany na podstawie przeci�tnego czasu trwania czynno�ci przypadaj�cego na 1 osob� bez wzgl�du na to, czy wykona�a dan� 
czynno�
, czy nie. 
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TABL. 53.  STRUKTURA DOBOWEGO BUD�ETU CZASU WED�UG TYPU BIOLOGICZNEGO GOSPODARSTWA 
DOMOWEGO  (W % CZASU DOBOWEGO OGÓ�EM)a    (dok.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Typ biologiczny gospodarstwa domowego 

ma��e�stwa matka lub 
ojciec 

z dzie
mi 
na 

utrzymaniu 

rodziny 
z dzie
mi 

na 
utrzymaniu 
i z innymi 
osobami 

pozosta�e 
rodziny bez dzieci 

na utrzy-
maniu 

z dzie
mi na utrzymaniu 

razem 1 2 3 i wi�cej

 M�CZY�NI 

Czas trwania czynno�ci w ci
gu 
doby ogó�em  ..............................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Potrzeby fizjologiczne  .................  47,6 43,9 43,8 43,5 45,1 . 45,3 45,5 

Praca zawodowa ..........................  9,2 15,5 15,7 15,6 14,8 . 15,3 14,9 

Nauka  ..........................................  0,2 3,5 2,6 3,5 5,5 . 3,2 1,6 

Zaj�cia i prace domowe  ..............  11,4 9,2 10,0 9,2 7,7 . 7,8 8,2 

Dobrowolna praca 
w organizacjach i poza nimi  ........  2,2 1,5 1,3 1,6 1,7 . 1,5 1,9 

�ycie towarzyskie i rozrywki  ........  4,9 4,4 4,5 4,2 4,4 . 5,0 5,3 

Uczestnictwo w sporcie  
i rekreacji  .....................................  2,2 1,9 1,8 1,8 1,9 . 2,0 1,9 

Zami�owania osobiste,  
hobby i gry  ...................................  1,0 1,9 1,7 2,1 1,6 . 1,7 1,4 

Korzystanie ze �rodków 
masowego przekazu  ...................  15,9 11,2 11,2 11,3 10,8 . 11,7 13,3 

Dojazdy, doj�cia oraz inne 
nie wymienione czynno�ci  ...........  5,4 7,2 7,4 7,2 6,5 . 6,5 6,0 

w tym dojazdy i doj�cia  ..........  5,1 6,7 7,0 6,8 6,0 . 6,1 5,6 

 
a   Obliczany na podstawie przeci�tnego czasu trwania czynno�ci przypadaj�cego na 1 osob� bez wzgl�du na to, czy wykona�a dan� 
czynno�
, czy nie. 

 
 
�ród�o: badanie bud�etu czasu 2003/2004. 
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TABL. 54.  DOBOWY BUD�ET CZASU WED�UG TYPU BIOLOGICZNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO. 
ODSETEK OSÓB WYKONUJ�CYCH CZYNNO�CI (W %) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Typ biologiczny gospodarstwa domowego 

ma��e�stwa matka lub 
ojciec 

z dzie
mi 
na 

utrzymaniu 

rodziny 
z dzie
mi 

na 
utrzymaniu 
i z innymi 
osobami 

pozosta�e 
rodziny 

bez dzieci 
na utrzy-

maniu 

z dzie
mi na utrzymaniu 

razem 1 2 3 i wi�cej

 OGÓ	EM 

Potrzeby fizjologiczne ...............  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

w tym sen  ..............................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Praca zawodowa razem 
z przejazdami w ramach pracy  ....  26,5 41,1 42,0 41,6 38,2 28,4 42,9 42,9 

Praca zawodowa  .........................  26,4 41,0 41,9 41,4 38,1 28,1 42,8 42,8 

Nauka  ..........................................  2,0 16,3 13,5 16,4 21,9 23,6 14,3 8,3 

Zaj�cia i prace domowe  ..............  94,3 91,5 93,0 91,7 87,7 93,2 89,1 89,1 

w tym opieka nad dzie
mi  .....  - 39,5 38,1 40,2 41,0 30,7 32,4 0,8 

Dobrowolna praca 
w organizacjach i poza nimi  ........  37,4 21,8 20,2 22,7 23,3 21,5 24,8 31,3 

�ycie towarzyskie i rozrywki  ........  74,6 72,3 71,7 72,5 72,9 77,5 72,1 73,6 

Uczestnictwo w sporcie  
i rekreacji  .....................................  30,9 24,7 25,4 24,4 23,9 25,5 23,9 25,0 

Zami�owania osobiste,  
hobby i gry  ...................................  16,4 21,6 20,4 23,8 19,1 25,0 18,2 16,6 

Sztuka  ...................................  1,1 1,9 1,6 2,1 1,9 1,5 2,0 1,3 

Zami�owania natury 
technicznej..............................  3,9 7,5 8,2 7,9 5,0 8,8 4,7 5,0 

Gry  .........................................  12,5 14,7 12,9 16,6 14,2 16,7 13,2 11,9 

Korzystanie ze �rodków 
masowego przekazu  ...................  96,6 93,5 92,2 94,2 94,4 91,1 93,2 94,2 

Czytanie  ................................  47,6 36,3 36,6 38,2 31,2 36,0 33,0 37,2 

w tym czytanie ksi��ek .....  14,9 14,2 13,9 15,0 13,0 21,7 12,0 14,0 

Telewizja i wideo  ...................  94,2 88,9 87,8 89,7 89,6 85,7 89,2 89,9 

Radio i muzyka  ......................  17,3 16,6 14,3 17,1 20,3 20,9 19,0 19,5 

Dojazdy, doj�cia oraz inne 
nie wymienione czynno�ci  ...........  85,9 93,7 93,4 93,9 93,8 93,9 90,6 89,2 

w tym dojazdy i doj�cia  ..........  83,5 91,6 91,2 92,4 90,7 92,6 87,8 86,1 

dojazdy i doj�cia do/z pracy 19,0 33,2 36,0 33,9 26,0 22,9 26,5 28,2 

dojazdy i doj�cia do/z szko�y 0,6 10,2 7,8 10,3 15,4 15,9 9,0 3,9 
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TABL. 54.  DOBOWY BUD�ET CZASU WED�UG TYPU BIOLOGICZNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO. ODSETEK 
OSÓB WYKONUJ�CYCH CZYNNO�CI (W %)   (cd.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Typ biologiczny gospodarstwa domowego 

ma��e�stwa matka lub 
ojciec 

z dzie
mi 
na 

utrzymaniu 

rodziny 
z dzie
mi 

na 
utrzymaniu 
i z innymi 
osobami 

pozosta�e 
rodziny 

bez dzieci 
na utrzy-

maniu 

z dzie
mi na utrzymaniu 

razem 1 2 3 i wi�cej

 KOBIETY 

Potrzeby fizjologiczne ...............  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

w tym sen  ..............................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Praca zawodowa razem 
z przejazdami w ramach pracy .....  21,7 31,9 33,5 32,0 27,8 28,9 34,8 36,4 

Praca zawodowa  .........................  21,7 31,9 33,5 32,0 27,8 29,9 34,8 36,3 

Nauka  ..........................................  2,4 16,9 15,2 17,2 19,7 21,6 14,2 8,5 

Zaj�cia i prace domowe  ..............  98,7 96,8 98,1 96,7 94,2 97,1 96,3 96,3 

w tym opieka nad dzie
mi  .....  - 48,0 43,3 49,1 56,3 38,7 42,2 1,1 

Dobrowolna praca 
w organizacjach i poza nimi  ........  41,7 23,2 22,7 23,1 24,4 22,1 27,6 36,5 

�ycie towarzyskie i rozrywki  ........  74,5 73,9 73,9 74,3 72,6 77,8 72,8 75,4 

Uczestnictwo w sporcie  
i rekreacji  .....................................  27,4 23,4 24,9 23,0 20,8 22,4 21,3 22,3 

Zami�owania osobiste,  
hobby i gry  ...................................  15,0 17,0 16,2 18,8 14,4 18,9 14,2 14,2 

Sztuka  ...................................  0,9 1,9 1,3 2,4 2,4 1,1 1,8 0,8 

Zami�owania natury 
technicznej .............................  3,3 6,0 6,4 6,3 4,4 8,6 3,7 4,0 

Gry  .........................................  11,7 10,5 9,8 12,0 8,6 10,5 9,8 10,3 

Korzystanie ze �rodków 
masowego przekazu  ...................  96,1 93,2 91,9 94,0 94,1 92,4 93,7 94,6 

Czytanie  ................................  45,9 39,4 39,4 41,4 34,5 40,5 36,4 40,1 

w tym czytanie ksi��ek .....  18,4 20,1 19,6 21,3 18,3 25,3 16,3 17,9 

Telewizja i wideo  ...................  93,5 88,2 86,9 88,8 89,4 86,7 89,4 89,8 

Radio i muzyka  ......................  14,4 16,2 14,7 16,7 18,3 16,9 17,3 16,9 

Dojazdy, doj�cia oraz inne 
nie wymienione czynno�ci  ...........  86,2 92,6 92,4 92,9 92,4 94,0 89,1 88,0 

w tym dojazdy i doj�cia  ..........  83,6 90,5 90,1 91,4 89,1 92,6 85,9 84,6 

dojazdy i doj�cia do/z pracy  15,2 24,6 28,3 24,7 15,8 24,8 20,6 24,2 

dojazdy i doj�cia do/z szko�y 0,8 10,2 8,6 10,3 13,6 13,7 8,5 3,7 
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TABL. 54.  DOBOWY BUD�ET CZASU WED�UG TYPU BIOLOGICZNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO. 
ODSETEK OSÓB WYKONUJ�CYCH CZYNNO�CI (W %)    (dok.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Typ biologiczny gospodarstwa domowego 

ma��e�stwa matka lub 
ojciec 

z dzie
mi 
na 

utrzymaniu 

rodziny 
z dzie
mi 

na 
utrzymaniu 
i z innymi 
osobami 

pozosta�e 
rodziny 

bez dzieci 
na utrzy-

maniu 

z dzie
mi na utrzymaniu 

razem 1 2 3 i wi�cej

 M�CZY�NI 

Potrzeby fizjologiczne ...............  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

w tym sen  ..............................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Praca zawodowa razem 
z przejazdami w ramach pracy .....  31,0 49,5 49,8 50,6 46,6 . 51,9 49,6 

Praca zawodowa  .........................  30,8 49,2 49,5 50,2 46,4 . 51,7 49,6 

Nauka  ..........................................  1,7 15,7 11,9 15,6 23,7 . 14,5 8,2 

Zaj�cia i prace domowe  ..............  90,2 86,7 88,5 86,9 82,4 . 81,0 81,8 

w tym opieka nad dzie
mi  .....  - 31,8 33,4 31,8 28,6 . 21,5 0,5 

Dobrowolna praca 
w organizacjach i poza nimi  ........  33,4 20,5 17,8 22,2 22,3 . 21,7 25,9 

�ycie towarzyskie i rozrywki  ........  74,8 70,8 69,7 70,9 73,1 . 71,4 71,8 

Uczestnictwo w sporcie  
i rekreacji  .....................................  34,2 25,9 25,9 25,6 26,5 . 26,7 27,8 

Zami�owania osobiste,  
hobby i gry  ...................................  17,8 25,7 24,2 28,5 23,0 . 22,7 19,1 

Sztuka  ...................................  1,2 1,8 1,9 1,9 1,5 . 2,2 1,8 

Zami�owania natury 
technicznej .............................  4,5 8,8 9,8 9,3 5,4 . 5,8 6,0 

Gry  .........................................  13,2 18,5 15,8 20,9 18,8 . 16,9 13,5 

Korzystanie ze �rodków 
masowego przekazu  ...................  97,1 93,7 92,6 94,4 94,6 . 92,8 93,8 

Czytanie  ................................  49,3 33,5 34,1 35,3 28,6 . 29,1 34,3 

w tym czytanie ksi��ek .....  11,6 8,8 8,6 9,0 8,7 . 7,2 9,9 

Telewizja i wideo  ...................  94,8 89,7 88,7 90,5 89,7 . 89,0 90,0 

Radio i muzyka  ......................  20,1 16,9 14,0 17,4 21,9 . 21,0 22,1 

Dojazdy, doj�cia oraz inne 
nie wymienione czynno�ci  ...........  85,7 94,7 94,3 94,9 94,9 . 92,2 90,5 

w tym dojazdy i doj�cia  ..........  83,3 92,6 92,3 93,2 92,0 . 89,9 87,8 

dojazdy i doj�cia do/z pracy  22,5 41,1 42,9 42,5 34,2 . 33,1 32,4 

dojazdy i doj�cia do/z szko�y 0,4 10,3 7,0 10,4 16,8 . 9,6 4,1 

 
�ród�o: badanie bud�etu czasu 2003/2004. 
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TABL. 55.  DOBOWY BUD�ET CZASU WED�UG TYPU BIOLOGICZNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO. 
PRZECI�TNY CZAS WYKONYWANIA CZYNNO�CI (W GODZINACH I MINUTACH) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Typ biologiczny gospodarstwa domowego 

ma��e�stwa matka lub 
ojciec 

z dzie
mi 
na 

utrzymaniu 

rodziny 
z dzie
mi 

na 
utrzymaniu 
i z innymi 
osobami 

pozosta�e 
rodziny 

bez dzieci 
na utrzy-

maniu 

z dzie
mi na utrzymaniu 

razem 1 2 3 i wi�cej

 OGÓ	EM 

Potrzeby fizjologiczne  .................  11,30 10,40 10,39 10,38 10,49 10,55 11,01 11,04 

w tym sen  ..............................  8,51 8,24 8,22 8,23 8,29 8,38 8,37 8,35 

Praca zawodowa razem 
z przejazdami w ramach pracy .....  7,06 7,31 7,48 7,22 7,11 6,42 6,48 7,05 

Praca zawodowa  .........................  6,49 7,10 7,22 7,04 6,56 6,37 6,33 6,52 

Nauka  ..........................................  3,14 5,18 5,04 5,17 5,37 5,29 5,10 4,26 

Zaj�cia i prace domowe  ..............  3,53 3,44 3,40 3,45 3,50 3,42 3,41 3,20 

w tym opieka nad dzie
mi  .....  - 1,58 2,01 1,56 1,57 2,10 1,59 1,53 

Dobrowolna praca 
w organizacjach i poza nimi  ........  1,38 1,32 1,36 1,29 1,30 1,52 1,28 1,39 

�ycie towarzyskie i rozrywki  ........  1,29 1,29 1,31 1,27 1,28 1,43 1,38 1,42 

Uczestnictwo w sporcie  
i rekreacji  .....................................  1,24 1,34 1,34 1,33 1,34 1,43 1,32 1,27 

Zami�owania osobiste,  
hobby i gry  ...................................  1,16 1,31 1,30 1,32 1,31 1,30 1,29 1,28 

Sztuka  ...................................  1,29 1,26 1,29 1,21 1,35 1,33 1,46 1,48 

Zami�owania natury 
technicznej .............................  1,21 1,21 1,25 1,19 1,21 1,21 1,20 1,24 

Gry  .........................................  1,07 1,22 1,18 1,25 1,21 1,24 1,19 1,17 

Korzystanie ze �rodków 
masowego przekazu  ...................  3,34 2,39 2,41 2,39 2,35 2,41 2,48 3,09 

Czytanie  ................................  1,07 0,55 0,55 0,55 0,53 1,02 0,56 1,03 

w tym czytanie ksi��ek .....  1,15 1,06 1,07 1,06 1,05 1,11 1,10 1,16 

Telewizja i wideo  ...................  2,55 2,15 2,19 2,14 2,13 2,11 2,23 2,39 

Radio i muzyka  ......................  0,54 0,50 0,46 0,50 0,54 1,00 0,56 0,58 

Dojazdy, doj�cia oraz inne 
nie wymienione czynno�ci  ...........  1,22 1,38 1,41 1,37 1,32 1,36 1,31 1,28 

w tym dojazdy i doj�cia  ..........  1,19 1,34 1,38 1,33 1,27 1,33 1,27 1,25 

dojazdy i doj�cia do/z pracy  0,59 0,59 1,00 0,57 1,01 1,04 1,02 1,01 

dojazdy i doj�cia do/z szko�y 1,23 1,20 1,22 1,18 1,20 1,17 1,29 1,30 
 



 
 170

TABL. 55.  DOBOWY BUD�ET CZASU WED�UG TYPU BIOLOGICZNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO  
ORAZ P�CI. PRZECI�TNY CZAS WYKONYWANIA CZYNNO�CI (W GODZINACH I MINUTACH)   (cd.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Typ biologiczny gospodarstwa domowego 

ma��e�stwa matka lub 
ojciec 

z dzie
mi 
na 

utrzymaniu 

rodziny 
z dzie
mi 

na 
utrzymaniu 
i z innymi 
osobami 

pozosta�e 
rodziny 

bez dzieci 
na utrzy-

maniu 

z dzie
mi na utrzymaniu 

razem 1 2 3 i wi�cej

 KOBIETY 

Potrzeby fizjologiczne  .................  11,34 10,49 10,48 10,50 10,49 10,52 11,08 11,13 

w tym sen  ..............................  8,55 8,28 8,27 8,30 8,24 8,35 8,41 8,42 

Praca zawodowa razem 
z przejazdami w ramach pracy .....  6,25 6,34 7,02 6,27 5,35 6,49 5,53 6,27 

Praca zawodowa  .........................  6,21 6,29 6,57 6,23 5,28 6,44 5,49 6,23 

Nauka  ..........................................  3,44 5,12 4,55 5,11 5,44 5,18 5,02 4,08 

Zaj�cia i prace domowe  ..............  4,43 4,54 4,38 4,55 5,32 4,13 4,42 4,07 

w tym opieka nad dzie
mi  .....  - 2,19 2,24 2,16 2,18 2,14 2,14 1,36 

Dobrowolna praca 
w organizacjach i poza nimi  ........  1,39 1,18 1,26 1,14 1,12 1,38 1,18 1,34 

�ycie towarzyskie i rozrywki  ........  1,24 1,28 1,28 1,29 1,28 1,31 1,36 1,37 

Uczestnictwo w sporcie  
i rekreacji  .....................................  1,11 1,22 1,26 1,21 1,17 1,16 1,14 1,12 

Zami�owania osobiste,  
hobby i gry  ...................................  1,04 1,11 1,11 1,10 1,12 1,04 1,07 1,04 

Sztuka  ...................................  1,35 1,29 1,44 1,21 1,28 1,21 1,31 1,39 

Zami�owania natury 
technicznej .............................  1,09 1,11 1,11 1,06 1,30 1,08 1,02 1,01 

Gry  .........................................  0,56 0,57 0,58 0,59 0,51 0,52 0,57 0,57 

Korzystanie ze �rodków 
masowego przekazu  ...................  3,10 2,25 2,27 2,25 2,22 2,36 2,37 2,54 

Czytanie  ................................  1,05 0,57 0,57 0,56 0,58 1,04 0,58 1,03 

w tym czytanie ksi��ek .....  1,13 1,06 1,05 1,05 1,08 1,13 1,09 1,13 

Telewizja i wideo  ...................  2,36 1,60 2,02 1,59 1,57 2,05 2,11 2,25 

Radio i muzyka  ......................  0,50 0,46 0,44 0,45 0,52 0,56 0,53 0,56 

Dojazdy, doj�cia oraz inne 
nie wymienione czynno�ci  ...........  1,13 1,26 1,28 1,24 1,24 1,33 1,21 1,21 

w tym dojazdy i doj�cia  ..........  1,09 1,22 1,24 1,20 1,20 1,30 1,18 1,18 

dojazdy i doj�cia do/z pracy  0,55 0,54 0,58 0,51 0,51 1,06 0,60 1,01 

dojazdy i doj�cia do/z szko�y 1,26 1,21 1,17 1,18 1,31 1,25 1,27 1,33 
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TABL. 55.  DOBOWY BUD�ET CZASU WED�UG TYPU BIOLOGICZNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO  
ORAZ P�CI. PRZECI�TNY CZAS WYKONYWANIA CZYNNO�CI (W GODZINACH I MINUTACH)    (dok.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Typ biologiczny gospodarstwa domowego 

ma��e�stwa matka lub 
ojciec 

z dzie
mi 
na 

utrzymaniu 

rodziny 
z dzie
mi 

na 
utrzymaniu 
i z innymi 
osobami 

pozosta�e 
rodziny 

bez dzieci 
na utrzy-

maniu 

z dzie
mi na utrzymaniu 

razem 1 2 3 i wi�cej

 M�CZY�NI 

Potrzeby fizjologiczne  .................  11,25 10,33 10,30 10,27 10,49 . 10,53 10,55 

w tym sen  ..............................  8,47 8,20 8,18 8,16 8,33 . 8,31 8,29 

Praca zawodowa razem 
z przejazdami w ramach pracy .....  7,33 8,04 8,17 7,55 7,58 . 7,28 7,33 

Praca zawodowa  .........................  7,07 7,34 7,38 7,28 7,39 . 7,06 7,14 

Nauka  ..........................................  2,34 5,23 5,14 5,22 5,33 . 5,19 4,46 

Zaj�cia i prace domowe  ..............  3,02 2,33 2,42 2,32 2.15 . 2,20 2,24 

w tym opieka nad dzie
mi  .....  - 1,29 1,34 1,26 1,23 . 1,25 2,34 

Dobrowolna praca 
w organizacjach i poza nimi  ........  1,37 1,45 1,47 1,43 1,47 . 1,42 1,46 

�ycie towarzyskie i rozrywki  ........  1,34 1,29 1,33 1,25 1,28 . 1,41 1,47 

Uczestnictwo w sporcie  
i rekreacji  .....................................  1,34 1,43 1,42 1,43 1,46 . 1,48 1,40 

Zami�owania osobiste,  
hobby i gry  ...................................  1,26 1,43 1,42 1,46 1,40 . 1,45 1,47 

Sztuka  ...................................  1,25 1,24 1,20 1,20 1,45 . 2,01 1,52 

Zami�owania natury 
technicznej .............................  1,28 1,28 1,32 1,27 1,15 . 1,33 1,40 

Gry  .........................................  1,17 1,34 1,29 1,39 1,32 . 1,33 1,33 

Korzystanie ze �rodków 
masowego przekazu  ...................  3,55 2,51 2,54 2,52 2,45 . 3,01 3,23 

Czytanie  ................................  1,09 0,52 0,53 0,54 0,48 . 0,53 1,02 

w tym czytanie ksi��ek .....  1,18 1,07 1,10 1,09 0,58 . 1,14 1,21 

Telewizja i wideo  ...................  3,13 2,29 2,33 2,28 2,25 . 2,38 2,54 

Radio i muzyka  ......................  0,57 0,53 0,48 0,55 0,56 . 0,58 0,59 

Dojazdy, doj�cia oraz inne 
nie wymienione czynno�ci  ...........  1,31 1,48 1,53 1,49 1,38 . 1,41 1,35 

w tym dojazdy i doj�cia  ..........  1,28 1,45 1,49 1,46 1,33 . 1,38 1,31 

dojazdy i doj�cia do/z pracy  1,02 1,02 1,01 1,01 1,05 . 1,03 1,01 

dojazdy i doj�cia do/z szko�y 1,18 1,19 1,27 1,18 1,12 . 1,31 1,27 

 
�ród�o: badanie bud�etu czasu 2003/2004. 
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TABL. 56.  DOBOWY BUD�ET CZASU WED�UG TYPU BIOLOGICZNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO. 
PRZECI�TNY CZAS TRWANIA CZYNNO�CI NA 1 OSOB� (W GODZINACH I MINUTACH)a 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Typ biologiczny gospodarstwa domowego 

ma��e�stwa matka lub 
ojciec 

z dzie
mi 
na 

utrzymaniu 

rodziny 
z dzie
mi 

na 
utrzymaniu 
i z innymi 
osobami 

pozosta�e 
rodziny 

bez dzieci 
na utrzy-

maniu 

z dzie
mi na utrzymaniu 

razem 1 2 3 i wi�cej

 OGÓ	EM 

Potrzeby fizjologiczne  .................  11,30 10,40 10,39 10,38 10,49 10,55 11,01 11,04 

w tym sen  ..............................  8,51 8,24 8,22 8,23 8,29 8,38 8,37 8,35 

Praca zawodowa razem 
z przejazdami w ramach pracy .....  1,53 3,05 3,17 3,04 2,45 1,54 2,55 3,02 

Praca zawodowa  .........................  1,48 2,56 3,05 2,55 2,38 1,52 2,48 2,57 

Nauka  ..........................................  0,04 0,52 0,41 0,52 1,14 1,18 0,44 0,22 

Zaj�cia i prace domowe  ..............  3,40 3,25 3,25 3,26 3,21 3,26 3,17 2,58 

w tym opieka nad dzie
mi  .....  - 0,47 0,46 0,47 0,48 0,40 0,39 0,01 

Dobrowolna praca  
w organizacjach i poza nimi  ........  0,37 0,20 0,19 0,20 0,21 0,24 0,22 0,31 

�ycie towarzyskie i rozrywki  ........  1,07 1,04 1,05 1,03 1,04 1,20 1,11 1,15 

Uczestnictwo w sporcie  
i rekreacji  .....................................  0,26 0,23 0,24 0,23 0,23 0,26 0,22 0,22 

Zami�owania osobiste,  
hobby i gry  ...................................  0,12 0,20 0,18 0,22 0,17 0,23 0,16 0,15 

Sztuka  ...................................  0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 

Zami�owania natury 
technicznej .............................  0,03 0,06 0,07 0,06 0,04 0,07 0,04 0,04 

Gry  .........................................  0,08 0,12 0,10 0,14 0,12 0,14 0,10 0,09 

Korzystanie ze �rodków 
masowego przekazu  ...................  3,26 2,29 2,29 2,30 2,26 2,27 2,37 2,58 

Czytanie  ................................  0,32 0,20 0,20 0,21 0,17 0,22 0,18 0,23 

w tym czytanie ksi��ek .....  0,11 0,09 0,09 0,10 0,08 0,15 0,08 0,11 

Telewizja i wideo  ...................  2,45 2,01 2,02 2,00 1,59 1,52 2,08 2,23 

Radio i muzyka  ......................  0,09 0,08 0,07 0,09 0,11 0,12 0,11 0,11 

Dojazdy, doj�cia oraz inne 
nie wymienione czynno�ci  ...........  1,11 1,31 1,34 1,31 1,26 1,30 1,22 1,19 

w tym dojazdy i doj�cia  ..........  1,06 1,26 1,29 1,26 1,19 1,26 1,17 1,13 

dojazdy i doj�cia do/z pracy  0,11 0,20 0,22 0,19 0,16 0,15 0,16 0,17 

dojazdy i doj�cia do/z szko�y 0,01 0,08 0,06 0,08 0,12 0,12 0,08 0,04 
 

a   Obliczany na podstawie przeci�tnego czasu trwania czynno�ci przypadaj�cego na 1 osob� bez wzgl�du na to, czy wykona�a dan� 
czynno�
, czy nie. 
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TABL. 56.  DOBOWY BUD�ET CZASU WED�UG TYPU BIOLOGICZNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO  
ORAZ P�CI. PRZECI�TNY CZAS TRWANIA CZYNNO�CI NA 1 OSOB� (W GODZINACH I MINUTACH)a    (cd.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Typ biologiczny gospodarstwa domowego 

ma��e�stwa matka lub 
ojciec 

z dzie
mi 
na 

utrzymaniu 

rodziny 
z dzie
mi 

na 
utrzymaniu 
i z innymi 
osobami 

pozosta�e 
rodziny 

bez dzieci 
na utrzy-

maniu 

z dzie
mi na utrzymaniu 

razem 1 2 3 i wi�cej

 KOBIETY 

Potrzeby fizjologiczne  .................  11,34 10,49 10,48 10,50 10,49 10,52 11,08 11,13 

w tym sen  ..............................  8,55 8,28 8,27 8,30 8,24 8,35 8,41 8,42 

Praca zawodowa razem 
z przejazdami w ramach pracy .....  1,23 2,06 2,21 2,04 1,33 2,02 2,03 2,21 

Praca zawodowa  .........................  1,23 2,04 2,20 2,03 1,31 2,01 2,01 2,19 

Nauka  ..........................................  0,05 0,53 0,45 0,54 1,08 1,08 0,43 0,21 

Zaj�cia i prace domowe  ..............  4,39 4,45 4,33 4,45 5,12 4,06 4,31 3,58 

w tym opieka nad dzie
mi  .....  - 1,07 1,02 1,07 1,18 0,52 0,57 0,01 

Dobrowolna praca  
w organizacjach i poza nimi  ........  0,41 0,18 0,20 0,17 0,18 0,22 0,22 0,34 

�ycie towarzyskie i rozrywki  ........  1,03 1,05 1,05 1,06 1,04 1,11 1,10 1,13 

Uczestnictwo w sporcie  
i rekreacji  .....................................  0,20 0,19 0,21 0,19 0,16 0,17 0,16 0,16 

Zami�owania osobiste,  
hobby i gry  ...................................  0,10 0,12 0,12 0,13 0,10 0,12 0,10 0,09 

Sztuka  ...................................  0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 

Zami�owania natury 
technicznej .............................  0,02 0,04 0,05 0,04 0,04 0,06 0,02 0,02 

Gry  .........................................  0,07 0,06 0,06 0,07 0,04 0,05 0,06 0,06 

Korzystanie ze �rodków 
masowego przekazu  ...................  3,03 2,15 2,15 2,16 2,14 2,24 2,27 2,45 

Czytanie  ................................  0,30 0,22 0,23 0,23 0,20 0,26 0,21 0,25 

w tym czytanie ksi��ek .....  0,13 0,13 0,13 0,14 0,12 0,18 0,11 0,13 

Telewizja i wideo  ...................  2,26 1,46 1,46 1,46 1,44 1,49 1,57 2,10 

Radio i muzyka  ......................  0,07 0,07 0,06 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 

Dojazdy, doj�cia oraz inne 
nie wymienione czynno�ci  ...........  1,03 1,19 1,21 1,18 1,18 1,27 1,12 1,12 

w tym dojazdy i doj�cia  ..........  0,58 1,14 1,16 1,13 1,11 1,23 1,07 1,06 

dojazdy i doj�cia do/z pracy  0,08 0,13 0,16 0,13 0,08 0,16 0,12 0,15 

dojazdy i doj�cia do/z szko�y 0,01 0,08 0,07 0,08 0,12 0,12 0,07 0,03 
 

a   Obliczany na podstawie przeci�tnego czasu trwania czynno�ci przypadaj�cego na 1 osob� bez wzgl�du na to, czy wykona�a dan� 
czynno�
, czy nie. 
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TABL. 56.  DOBOWY BUD�ET CZASU WED�UG TYPU BIOLOGICZNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO  
ORAZ P�CI. PRZECI�TNY CZAS TRWANIA CZYNNO�CI NA 1 OSOB� (W GODZINACH I MINUTACH)a  (dok.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Typ biologiczny gospodarstwa domowego 

ma��e�stwa matka lub 
ojciec 

z dzie
mi 
na 

utrzymaniu 

rodziny 
z dzie
mi 

na 
utrzymaniu 
i z innymi 
osobami 

pozosta�e 
rodziny 

bez dzieci 
na utrzy-

maniu 

z dzie
mi na utrzymaniu 

razem 1 2 3 i wi�cej

 M�CZY�NI 

Potrzeby fizjologiczne  .................  11,25 10,32 10,30 10,26 10,49 . 10,53 10,55 

w tym sen  ..............................  8,47 8,20 8,18 8,16 8,33 . 8,31 8,29 

Praca zawodowa razem 
z przejazdami w ramach pracy .....  2,21 3,59 4,07 4,00 3,42 . 3,53 3,45 

Praca zawodowa  .........................  2,12 3,43 3,46 3,45 3,33 . 3,40 3,35 

Nauka  ..........................................  0,03 0,51 0,37 0,50 1,19 . 0,46 0,23 

Zaj�cia i prace domowe  ..............  2,44 2,13 2,24 2,12 1,51 . 1,53 1,58 

w tym opieka nad dzie
mi  .....  - 0,28 0,31 0,27 0,24 . 0,18 0,01 

Dobrowolna praca  
w organizacjach i poza nimi  ........  0,32 0,22 0,19 0,23 0,24 . 0,22 0,27 

�ycie towarzyskie i rozrywki  ........  1,10 1,03 1,05 1,01 1,04 . 1,12 1,17 

Uczestnictwo w sporcie  
i rekreacji  .....................................  0,32 0,27 0,26 0,26 0,28 . 0,29 0,28 

Zami�owania osobiste,  
hobby i gry  ...................................  0,15 0,27 0,25 0,30 0,23 . 0,24 0,20 

Sztuka  ...................................  0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 . 0,03 0,02 

Zami�owania natury 
technicznej .............................  0,04 0,08 0,09 0,08 0,04 . 0,05 0,06 

Gry  .........................................  0,10 0,17 0,14 0,21 0,17 . 0,16 0,12 

Korzystanie ze �rodków 
masowego przekazu  ...................  3,49 2,41 2,41 2,42 2,36 . 2,48 3,11 

Czytanie  ................................  0,34 0,18 0,18 0,19 0,14 . 0,15 0,21 

w tym czytanie ksi��ek .....  0,09 0,06 0,06 0,06 0,05 . 0,05 0,08 

Telewizja i wideo  ...................  3,03 2,14 2,16 2,14 2,10 . 2,20 2,36 

Radio i muzyka  ......................  0,11 0,09 0,07 0,10 0,12 . 0,12 0,13 

Dojazdy, doj�cia oraz inne 
nie wymienione czynno�ci  ...........  1,18 1,43 1,46 1,43 1,33 . 1,33 1,26 

w tym dojazdy i doj�cia  ..........  1,13 1,37 1,41 1,38 1,26 . 1,28 1,20 

dojazdy i doj�cia do/z pracy  0,14 0,25 0,26 0,26 0,22 . 0,21 0,20 

dojazdy i doj�cia do/z szko�y - 0,08 0,06 0,08 0,12 . 0,09 0,04 
 

a   Obliczany na podstawie przeci�tnego czasu trwania czynno�ci przypadaj�cego na 1 osob� bez wzgl�du na to, czy wykona�a dan� 
czynno�
, czy nie. 

 
�ród�o: badanie bud�etu czasu 2003/2004. 
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TABL. 57.  ZAJ�CIA I PRACE DOMOWE WED�UG TYPU BIOLOGICZNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO  
ORAZ P�CI. ODSETEK OSÓB WYKONUJ�CYCH CZYNNO�CI (W %) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Typ biologiczny gospodarstwa domowego 

ma��e�stwa matka lub 
ojciec 

z dzie
mi 
na 

utrzymaniu 

rodziny 
z dzie
mi 

na 
utrzymaniu 
i z innymi 
osobami 

pozosta�e 
rodziny 

bez dzieci 
na utrzy-

maniu 

z dzie
mi na utrzymaniu 

razem 1 2 3 i wi�cej

 OGÓ	EM 

Zaj�cia i prace domowe  ............  94,3 91,5 93,0 91,7 87,7 93,2 89,1 89,1 
Obróbka �ywno�ci  .......................  77,8 71,3 74,9 71,5 63,1 80,1 68,9 73,5 
Prace zwi�zane z utrzymaniem 
porz�dku  .....................................  66,4 59,3 58,9 60,9 56,8 64,5 56,6 56,7 
Prace zwi�zane z przygotowaniem 
i utrzymaniem odzie�y  .................  23,2 20,7 21,2 20,6 19,7 24,4 19,9 20,8 
Ogrodnictwo i opieka nad 
zwierz�tami domowymi  ...............  34,1 22,7 24,7 22,7 18,4 21,9 22,9 27,8 
Budowa, remonty, naprawy  .........  9,6 9,4 9,0 9,5 9,9 2,43 7,8 7,0 
Zakupy i korzystanie z us�ug  .......  54,7 45,1 47,2 45,5 39,8 52,8 40,8 45,1 
Zarz�dzanie gospodarstwem 
domowym  ....................................  3,0 1,9 1,8 2,2 1,5 2,0 1,1 2,0 
Opieka nad dzie
mi (cz�onkami 
gospodarstwa domowego)  ..........  – 39,5 38,1 40,2 41,0 30,7 32,4 0,8 
Opieka nad doros�ymi (cz�onkami 
gospodarstwa domowego)  ..........  2,1 0,6 0,5 0,8 0,3 0,4 1,3 3,2 

 KOBIETY 

Zaj�cia i prace domowe  ............  98,7 96,8 98,1 96,7 94,2 97,1 96,3 96,3 
Obróbka �ywno�ci  .......................  97,3 90,1 92,0 89,3 87,5 88,7 89,5 90,9 
Prace zwi�zane z utrzymaniem 
porz�dku  .....................................  77,1 73,9 72,7 74,6 74,9 71,8 71,9 69,8 
Prace zwi�zane z przygotowaniem 
i utrzymaniem odzie�y  .................  41,2 39,3 38,8 39,0 41,3 31,4 34,6 36,4 
Ogrodnictwo i opieka nad 
zwierz�tami domowymi  ...............  31,6 23,1 24,2 23,0 20,4 21,4 24,0 30,0 
Budowa, remonty, naprawy  .........  1,3 1,5 2,0 1,1 1,3 0,7 1,1 1,3 
Zakupy i korzystanie z us�ug  .......  61,6 57,6 59,8 57,0 54,3 59,9 50,3 54,6 
Zarz�dzanie gospodarstwem 
domowym  ....................................  3,0 2,1 2,0 2,3 1,7 2,4 1,2 2,3 
Opieka nad dzie
mi (cz�onkami 
gospodarstwa domowego)  ..........  - 48,0 43,3 49,1 56,3 38,7 42,2 1,1 
Opieka nad doros�ymi (cz�onkami 
gospodarstwa domowego)  ..........  1,7 0,7 0,6 0,8 0,4 0,5 2,1 4,6 

 M�CZY�NI 

Zaj�cia i prace domowe  ............  90,2 86,7 88,5 86,9 82,4 . 81,0 81,8 
Obróbka �ywno�ci  .......................  59,4 54,4 59,3 54,8 43,3 . 45,9 55,7 
Prace zwi�zane z utrzymaniem 
porz�dku  .....................................  56,4 46,2 46,4 47,9 42,1 . 39,6 43,3 
Prace zwi�zane z przygotowaniem 
i utrzymaniem odzie�y  .................  6,3 3,8 5,2 3,4 2,1 . 3,4 4,7 
Ogrodnictwo i opieka nad 
zwierz�tami domowymi  ...............  36,5 22,4 25,1 22,4 16,9 . 21,6 25,4 
Budowa, remonty, naprawy  .........  17,4 16,5 15,4 17,3 16,8 . 15,2 12,9 
Zakupy i korzystanie z us�ug  .......  48,2 33,8 35,7 34,7 28,1 . 30,2 35,3 
Zarz�dzanie gospodarstwem 
domowym  ....................................  2,9 1,8 1,7 2,0 1,4 . 0,9 1,7 
Opieka nad dzie
mi (cz�onkami 
gospodarstwa domowego)  ..........  - 31,8 33,4 31,8 28,6 . 21,5 0,5 
Opieka nad doros�ymi (cz�onkami 
gospodarstwa domowego)  ..........  2,6 0,5 0,5 0,7 0,3 - 0,4 1,8 
 
�ród�o: badanie bud�etu czasu 2003/2004. 
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TABL. 58.  ZAJ�CIA I PRACE DOMOWE WED�UG TYPU BIOLOGICZNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO  
ORAZ P�CI. PRZECI�TNY CZAS WYKONYWANIA CZYNNO�CI (W GODZINACH I MINUTACH)  

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Typ biologiczny gospodarstwa domowego 

ma��e�stwa matka lub 
ojciec 

z dzie
mi 
na 

utrzymaniu 

rodziny 
z dzie
mi 

na 
utrzymaniu 
i z innymi 
osobami 

pozosta�e 
rodziny 

bez dzieci 
na utrzy-

maniu 

z dzie
mi na utrzymaniu 

razem 1 2 3 i wi�cej

 OGÓ	EM 

Zaj�cia i prace domowe  ............  3,53 3,44 3,40 3,45 3,50 3,42 3,41 3,20 
Obróbka �ywno�ci  .......................  1,50 1,29 1,22 1,30 1,41 1,33 1,33 1,36 
Prace zwi�zane z utrzymaniem 
porz�dku  .....................................  1,06 0,59 0,57 0,59 1,01 0,56 1,02 1,04 
Prace zwi�zane z przygotowaniem 
i utrzymaniem odzie�y  .................  1,06 0,55 0,53 0,54 1,06 0,57 1,04 1,08 
Ogrodnictwo i opieka nad 
zwierz�tami domowymi  ...............  1,37 1,04 1,06 1,02 1,04 0,56 1,12 1,23 
Budowa, remonty, naprawy  .........  1,48 1,59 2,03 1,52 2,05 2,26 1,58 2,01 
Zakupy i korzystanie z us�ug  .......  0,53 0,49 0,51 0,50 0,43 0,47 0,48 0,50 
Zarz�dzanie gospodarstwem 
domowym  ....................................  0,25 0,30 0,33 0,28 0,27 0,21 0,26 0,26 
Opieka nad dzie
mi (cz�onkami 
gospodarstwa domowego)  ..........  – 1,58 2,01 1,56 1,57 2,10 1,59 1,53 
Opieka nad doros�ymi (cz�onkami 
gospodarstwa domowego)  ..........  1,15 1,03 0,59 1,06 0,58 0,26 0,59 1,14 

 KOBIETY 

Zaj�cia i prace domowe  ............  4,43 4,54 4,38 4,55 5,32 4,13 4,42 4,07 
Obróbka �ywno�ci  .......................  2,22 1,59 1,49 2,01 2,18 1,43 1,58 2,02 
Prace zwi�zane z utrzymaniem 
porz�dku  .....................................  1,05 1,02 0,59 1,02 1,06 0,59 1,02 1,04 
Prace zwi�zane z przygotowaniem 
i utrzymaniem odzie�y  .................  1,10 0,58 0,56 0,55 1,08 0,58 1,07 1,12 
Ogrodnictwo i opieka nad 
zwierz�tami domowymi  ...............  1,20 0,58 0,58 0,58 0,58 1,03 1,05 1,16 
Budowa, remonty, naprawy  .........  1,54 1,56 2,06 1,58 1,13 0,55 1,33 1,23 
Zakupy i korzystanie z us�ug  .......  0,53 0,47 0,48 0,48 0,43 0,47 0,46 0,49 
Zarz�dzanie gospodarstwem 
domowym  ....................................  0,21 0,25 0,26 0,22 0,30 0,17 0,24 0,27 
Opieka nad dzie
mi (cz�onkami 
gospodarstwa domowego)  ..........  - 2,19 2,24 2,16 2,18 2,14 2,14 1,36 
Opieka nad doros�ymi (cz�onkami 
gospodarstwa domowego)  ..........  1,06 0,56 0,52 0,57 1,05 0,26 0,58 1,12 

 M�CZY�NI 

Zaj�cia i prace domowe  ............  3,02 2,33 2,42 2,32 2,15 . 2,20 2,24 
Obróbka �ywno�ci  .......................  1,01 0,44 0,46 0,43 0,41 . 0,40 0,51 
Prace zwi�zane z utrzymaniem 
porz�dku  .....................................  1,07 0,54 0,54 0,54 0,53 . 1,01 1,03 
Prace zwi�zane z przygotowaniem 
i utrzymaniem odzie�y  .................  0,39 0,34 0,31 0,39 0,30 . 0,34 0,37 
Ogrodnictwo i opieka nad 
zwierz�tami domowymi  ...............  1,50 1,11 1,14 1,07 1,11 . 1,21 1,31 
Budowa, remonty, naprawy  .........  1,48 1,59 2,03 1,52 2,09 . 2,00 2,05 
Zakupy i korzystanie z us�ug  .......  0,53 0,53 0,56 0,53 0,44 . 0,51 0,51 
Zarz�dzanie gospodarstwem 
domowym  ....................................  0,28 0,35 0,40 0,35 0,25 . 0,30 0,24 
Opieka nad dzie
mi (cz�onkami 
gospodarstwa domowego)  ..........  - 1,29 1,34 1,26 1,23 . 1,25 2,34 
Opieka nad doros�ymi (cz�onkami 
gospodarstwa domowego)  ..........  1,20 1,11 1,08 1,17 0,51 - 1,06 1,19 
 
�ród�o: badanie bud�etu czasu 2003/2004. 
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TABL. 59.  ZAJ�CIA I PRACE DOMOWE WED�UG TYPU BIOLOGICZNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO  
ORAZ P�CI. PRZECI�TNY CZAS TRWANIA CZYNNO�CI NA 1 OSOB� (W GODZINACH I MINUTACH)a 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Typ biologiczny gospodarstwa domowego 

ma��e�stwa matka lub 
ojciec 

z dzie
mi 
na 

utrzymaniu 

rodziny 
z dzie
mi 

na 
utrzymaniu 
i z innymi 
osobami 

pozosta�e 
rodziny 

bez dzieci 
na utrzy-

maniu 

z dzie
mi na utrzymaniu 

razem 1 2 3 i wi�cej

 OGÓ	EM 

Zaj�cia i prace domowe  ............  3,40 3,25 3,25 3,26 3,21 3,26 3,17 2,58 
Obróbka �ywno�ci  .......................  1,26 1,03 1,02 1,04 1,04 1,15 1,04 1,10 
Prace zwi�zane z utrzymaniem 
porz�dku  .....................................  0,44 0,35 0,34 0,36 0,35 0,36 0,35 0,36 
Prace zwi�zane z przygotowaniem 
i utrzymaniem odzie�y  .................  0,15 0,11 0,11 0,11 0,13 0,14 0,13 0,14 
Ogrodnictwo i opieka nad 
zwierz�tami domowymi  ...............  0,33 0,15 0,16 0,14 0,12 0,12 0,17 0,23 
Budowa, remonty, naprawy  .........  0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,04 0,09 0,08 
Zakupy i korzystanie z us�ug  .......  0,29 0,22 0,24 0,23 0,17 0,25 0,19 0,22 
Zarz�dzanie gospodarstwem 
domowym  ....................................  0,01 0,01 0,01 0,01 – – – 0,01 
Opieka nad dzie
mi (cz�onkami 
gospodarstwa domowego)  ..........  – 0,47 0,46 0,47 0,48 0,40 0,39 0,01 
Opieka nad doros�ymi (cz�onkami 
gospodarstwa domowego)  ..........  0,02 – – 0,01 – – 0,01 0,02 
 KOBIETY 

Zaj�cia i prace domowe  ............  4,39 4,45 4,33 4,45 5,12 4,06 4,31 3,58 
Obróbka �ywno�ci  .......................  2,19 1,47 1,40 1,48 2,00 1,31 1,46 1,51 
Prace zwi�zane z utrzymaniem 
porz�dku  .....................................  0,50 0,46 0,43 0,46 0,49 0,42 0,45 0,45 
Prace zwi�zane z przygotowaniem 
i utrzymaniem odzie�y  .................  0,29 0,23 0,22 0,21 0,28 0,18 0,23 0,26 
Ogrodnictwo i opieka nad 
zwierz�tami domowymi  ...............  0,25 0,13 0,14 0,13 0,12 0,14 0,16 0,23 
Budowa, remonty, naprawy  .........  0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 - 0,01 0,01 
Zakupy i korzystanie z us�ug  .......  0,33 0,27 0,28 0,27 0,23 0,28 0,23 0,27 
Zarz�dzanie gospodarstwem 
domowym  ....................................  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 - - 0,01 
Opieka nad dzie
mi (cz�onkami 
gospodarstwa domowego)  ..........  - 1,07 1,02 1,07 1,18 0,52 0,57 0,01 
Opieka nad doros�ymi (cz�onkami 
gospodarstwa domowego)  ..........  0,01 - - - - - 0,01 0,03 
  M�CZY�NI 

Zaj�cia i prace domowe  ............  2,44 2,13 2,24 2,12 1,51 . 1,53 1,58 
Obróbka �ywno�ci  .......................  0,36 0,24 0,27 0,24 0,18 . 0,18 0,28 
Prace zwi�zane z utrzymaniem 
porz�dku  .....................................  0,38 0,25 0,25 0,26 0,23 . 0,24 0,27 
Prace zwi�zane z przygotowaniem 
i utrzymaniem odzie�y  .................  0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 . 0,01 0,02 
Ogrodnictwo i opieka nad 
zwierz�tami domowymi  ...............  0,40 0,16 0,19 0,15 0,12 . 0,18 0,23 
Budowa, remonty, naprawy  .........  0,19 0,20 0,19 0,19 0,22 . 0,18 0,16 
Zakupy i korzystanie z us�ug  .......  0,26 0,18 0,20 0,18 0,12 . 0,15 0,18 
Zarz�dzanie gospodarstwem 
domowym  ....................................  0,01 0,01 0,01 0,01 - - - - 
Opieka nad dzie
mi (cz�onkami 
gospodarstwa domowego)  ..........  - 0,28 0,31 0,27 0,24 . 0,18 0,01 
Opieka nad doros�ymi (cz�onkami 
gospodarstwa domowego)  ..........  0,02 - - 0,01 - - - 0,01 
 

a   Obliczany na podstawie przeci�tnego czasu trwania czynno�ci przypadaj�cego na 1 osob� bez wzgl�du na to, czy wykona�a dan� 
czynno�
, czy nie. 

 
�ród�o: badanie bud�etu czasu 2003/2004. 



ZNAKI UMOWNE 
 

Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło. 

Znak (.) - brak informacji wiarygodnych (mniej niż 20 przypadków z próby 
lub względny błąd standardowy większy niż 50%). 

Znak (*) - zjawisko istniało, w wielkości większej niż 20 przypadków z próby, 
ale mniejszej niż 50. 

200 - 500 tys.  

100 - 200 tys. 

  20 - 100 tys. 

 

oznacza 

oznacza 

oznacza 

- 

- 

- 

Ze względów redakcyjnych w tablicach wprowadzony został 
umowny zapis dotyczący liczby mieszkańców w miastach - 
zastosowano zapis dla miast o liczbie mieszkańców: 

200 000 – 499 999 

100 000 – 199 999 

  20 000 –   99 999 

 
 

SYMBOLS 
 

Dash (-) - magnitude zero. 

Symbol (.) - data not reliable (less than 20 sample observations 
or relative standard error more than 50%). 

Symbol (*) - magnitude not zero, but more than 20 sample observations 
and less than 50. 

200 - 500 thousand 

100 - 200 thousand 

  20 - 100 thousand 

 

means 

means 

means 

- 

- 

- 

For editorial reasons the number of inhabitants in towns will 
be recorded in tables in the following way: 

200 000 – 499 999 

100 000 – 199 999 

  20 000 –   99 999 

 
 
Dane w tablicach mogą się nie sumować na 100% ze względu na przyjęte zaokrąglenia. 

Figures in the tables can fail to sum up to 100% because of rounding-up. 
 
 
 
Przy publikowaniu danych GUS – prosimy o podanie źródła. 

When publishing the CSO data – please indicate the source.  



Z „Planu wydawniczego 2014” 

Seria INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE 
� Informacja o sytuacji spo�eczno- gospodarczej kraju (m) 
� Informacja o sytuacji spo�eczno-gospodarczej województw (k) 
� Le�nictwo 2014 
� Ochrona �rodowiska 2014 
� �rodki trwa�e w gospodarce narodowej w 2013 r. 
� Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2009— 2013 
� Stan i struktura ludno�ci oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2013 r. 
� Ludno��. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30 VI 2014 r.) 
� Trwanie �ycia w 2013 r. 
� Aktywno�� ekonomiczna ludno�ci Polski (k) 
� Bezrobocie rejestrowane (k) 
� Pracuj�cy w gospodarce narodowej w 2013 r. 
� Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (k) 
� Popyt na prac� w 2013 r. 
� Warunki pracy w 2013 r. 
� Wypadki przy pracy w 2013 r. 
� Dochody i warunki �ycia ludno�ci Polski (raport z badania EU-SILC 2013) 
� Bud�ety gospodarstw domowych w 2013 r. 
� Zdrowie i ochrona zdrowia w 2013 r. 
� O�wiata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014 
� Szko�y wy�sze i ich finanse w 2013 r. 
� Kultura w 2013 r. 
� Turystyka w 2013 r. 
� Pomoc spo�eczna i opieka nad dzieckiem i rodzin� w 2013 r. 
� Emerytury i renty w 2013 r. 
� Handel zagraniczny (k) 
� Gospodarka mieszkaniowa w 2013 r. 
� Obrót nieruchomo�ciami w 2013 r. 
� Infrastruktura komunalna w 2013 r. 
� Rynek wewn�trzny w 2013 r. 
� Transport — wyniki dzia�alno�ci w 2013 r. 
� 	�czno�� — wyniki dzia�alno�ci w 2013 r. 
� Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych (p) 
� Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2013 r. 
� Dzia�alno�� gospodarcza podmiotów z kapita�em zagranicznym w 2013 r. 
� Warunki powstania i dzia�ania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsi�biorstw powsta�ych w latach 2008—2012 
� Grupy przedsi�biorstw w Polsce w 2012 r. 
� Ceny w gospodarce narodowej (m) 
� Ceny robót budowlano-monta�owych i obiektów budowlanych (m) 
� Nak�ady i wyniki przemys�u (k) 
� Budownictwo — wyniki dzia�alno�ci w 2013 r. 
� Gospodarka materia�owa w 2013 r. 
� Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2012 i 2013 
� Efektywno�� wykorzystania energii w latach 2002—2012 
� Zu�ycie paliw i no�ników energii w 2013 r. 
� Energia ze 
róde� odnawialnych w 2013 r. 
� Zu�ycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 r. 
� Nauka i technika w 2013 r. 
� Spo�ecze�stwo informacyjne w Polsce. Wyniki bada� statystycznych z lat 2010—2014 
� Dzia�alno�� innowacyjna przedsi�biorstw w latach 2011—2013 
� Wyniki produkcji ro�linnej w 2013 r. 
� Zwierz�ta gospodarskie w 2013 r.  
� Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2013 r. 
� �rodki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2013/2014 
� U�ytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2014 r.  
� Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON (p) 
� Powierzchnia i ludno�� w przekroju terytorialnym w 2014 r. 
� Produkt krajowy brutto — Rachunki regionalne w 2012 r. 
� Osoby powy�ej 50 roku �ycia na rynku pracy w 2012 r. 
� Miasta w liczbach, 2012 
� Ruch graniczny oraz przep�yw towarów i us�ug na zewn�trznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r. 
� Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej na obszarach przygranicznych przy zewn�trznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r. 
� Dzia�alno�� przedsi�biorstw niefinansowych w 2012 r. 
� Dzia�alno�� przedsi�biorstw niefinansowych w 2013 r. 
� Ceny w gospodarce narodowej w 2013 r. 
� Koniunktura w przemy�le, budownictwie, handlu i us�ugach (lata 2000—2014) (m) 
� Rachunek poda�y i wykorzystania wyrobów i us�ug w 2010 r. 
� Bilans przep�ywów mi�dzyga��ziowych w bie��cych cenach bazowych w 2010 r. 
� Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. 
� Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne zwi�zane z prac� 
� Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r. 
� Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 r. 
� Zielone P�uca Polski w 2012 r. 
� �egluga �ródl�dowa w Polsce w latach 2010—2013 

    Publikacje wydawane z cz�stotliwo�ci�: (m) — miesi�czn�, (k) — kwartaln�, (p) —  pó�roczn� 

 Sprzeda� detaliczna i zamówienia: 
 

Z A K � A D   W Y D A W N I C T W   S T A T Y S T Y C Z N Y C H 
                                                                     STATISTICAL PUBLISHING ESTABLISHMENT 

al. Niepodleg�o�ci 208, 00-925 Warszawa 
Dzia� Sprzeda�y tel. (22) 608 32 10, 608 38 10, fax 608 38 67 
Sale Department                e-mail: zws-sprzedaz@stat.gov.pl 
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