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Użyte w niniejszym opracowaniu stopnie urbanizacji oznaczają: stopień wysoki – obszar cechuje się 

gęstością zaludnienia wynoszącą ponad 500 mieszkańców na km2, a ogólna liczba mieszkańców na 

tym terenie wynosi co najmniej 50 tys.; stopień średni - to grupa sąsiadujących lokalnych terenów 

nienależących do obszarów gęsto zaludnionych, dla których gęstość zaludnienia wynosi ponad 100 

mieszkańców na 1 km2, gdzie ogólna liczba ludności wynosi co najmniej 50 tys., lub teren ten przylega 

do obszaru gęsto zaludnionego; poziom niski - to grupa sąsiadujących ze sobą lokalnych obszarów 

nienależących do żadnego z dwóch wyżej wymienionych poziomów1.     

Zróżnicowanie przestrzenne 

W roku 2011 liczba rodzin korzystających z  zasiłków rodzinnych wyniosła 1416 tys.  Zbiorowość 

dzieci w wieku do lat 24, na które te świadczenia pobierano liczyła 2767,7 tys., z czego ponad 90% to 

osoby w wieku poniżej 18 lat.  Oznacza to, że 25% osób w wieku 0-24 lat ogółem i 35% - w wieku do 

18 lat żyło w rodzinach spełniających ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania 

tego świadczenia.  

Wykres 1. Udział dzieci korzystających z zasiłku rodzinnego w ogólnej liczbie osób  
do lat 24 według stopnia urbanizacji w 2011 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS oraz bilansu ludności GUS. 

 

Odsetek ten na terenach o niskim wskaźniku urbanizacji wyniósł 34% i jest ponad dwukrotnie wyższy 

niż w miastach o wysokim wskaźniku urbanizacji oraz o ponad 12 p.proc. wyższy niż na terenach  

o średnim wskaźniku urbanizacji. 

Tak więc dominującą grupą wśród dzieci korzystających z  zasiłków rodzinnych w skali całego kraju są 

mieszkańcy  wsi i małych miast. Na obszarach zamieszkanych przez 40% dzieci ogółem, 

realizowanych jest  ponad 60% zasiłków rodzinnych. 

To zróżnicowanie pomiędzy terenami zurbanizowanymi oraz peryferyjnymi dobrze ilustruje wskaźnik 

z poziomu gminy, który wyznacza obszary według poziomu zapotrzebowania na zasiłki rodzinne. 

                                                 
1 Wykorzystano uwagi  z opracowania GUS „Dochody  i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2010, 
Warszawa 2012, str. 38; dostępny na stronie www.stat.gov.pl  
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Wynika z niego, że większe  potrzeby w tym zakresie wykazują generalnie gminy wiejskie,  oddalone 

od centrów urbanizacyjnych, natomiast w dużych ośrodkach miejskich i terenach podmiejskich 

względna liczba beneficjentów tego świadczenia jest mniejsza. 

Do województw, gdzie odsetek dzieci korzystających z zasiłków rodzinnych jest najwyższy - oscyluje 

na poziomie około 30% -  należą świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie oraz warmińsko-mazurskie. 

W kręgu województw o najniższym odsetku dzieci korzystających ze świadczeń rodzinnych należą 

województwa: dolnośląskie, opolskie i śląskie. 

Zdecydowana większość - 77% rodzin - otrzymuje zasiłek rodzinny na jedno lub dwoje dzieci. 

W największych miastach i w ich otoczeniu jest to już ponad 80% rodzin. Rodziny wielodzietne,  

z 3 i więcej dzieci, najczęściej występują na wsi – stanowiąc tam 25% opisywanej zbiorowości. Jest to 

o 8 p.proc. więcej niż  na terenach zurbanizowanych w stopniu wysokim.  

Mapa 1. Udział dzieci korzystających z zasiłków rodzinnych w liczbie osób  
do lat 24 ogółem według gmin w 2011 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS oraz bilansu ludności GUS. 

 

W rodzinach wielodzietnych wychowywanych jest ponad 1130 tys. dzieci, co stanowi 41% wszystkich 

dzieci, na które otrzymywany jest zasiłek rodzinny. Na terenach o wysokim wskaźniku urbanizacji 

odsetek ten wyniósł 34%, a na terenach wiejskich – prawie 44%. W układzie województw relatywnie 

najwięcej dzieci w rodzinach wielodzietnych odnotowano w podlaskim, małopolskim oraz 

podkarpackim – gdzie ich udział w ogólnej liczbie biorców tego świadczenia wyniósł po 46%, oraz w 

pomorskim 44%. 
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Wykres 2. Udział dzieci w rodzinach wielodzietnych w ogólnej liczbie dzieci –  
beneficjentów zasiłku rodzinnego według stopnia urbanizacji w 2011 r. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS. 
 
 
Prawie 1/4 rodzin – ponad 340 tys. - otrzymujących zasiłki rodzinne to rodziny niepełne. Szczególnie 

istotny udział tych rodzin zaznacza się na terenach o wysokim stopniu urbanizacji, gdzie wynosi ponad 

40%. Na pozostałym obszarze kraju ten odsetek jest już znacznie niższy: na obszarach o średnim 

stopniu urbanizacji wyniósł 24%, a na terenach wiejskich oddalonych od centrów urbanizacyjnych –

 ukształtował się na poziomie 19%.  

Istotną kategorią rodzin otrzymujących zasiłek rodzinny, są rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. 

Ogólna liczba dzieci niepełnosprawnych do lat 16 w systemie świadczeń rodzinnych, obejmująca 

również te dzieci, na które przyznano zasiłek pielęgnacyjny wyniosła 200,7 tys. co stanowi 3,5% 

wszystkich dzieci w wieku do ukończenia 16 roku życia. 

Większość – 78% dzieci niepełnosprawnych w systemie - wychowywana jest w rodzinach z prawem 

do zasiłku rodzinnego. Wskaźnik udziału dzieci niepełnosprawnych w rodzinach o niskim dochodzie 

uprawniającym do zasiłku rodzinnego jest niejednakowy w całym kraju. W dużych miastach wyniósł on 

64%, a na wsi osiągnął poziom 89%. 

Wykres 3. Udział dzieci - beneficjentów zasiłku rodzinnego w ogólnej liczbie osób w wieku  
do lat 16, na które przyznano zasiłki pielęgnacyjne według stopnia urbanizacji w 2011 r. 

 

 

 

 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS. 
 

Do województw, gdzie udział niepełnosprawnych dzieci - beneficjentów zasiłku rodzinnego jest 

największy – kształtuje się  na poziomie od 80% do 90% - należą: podkarpackie, lubelskie, 

świętokrzyskie, podlaskie i kujawsko-pomorskie. 
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Dochód rodzin 

Ponad połowa rodzin korzystająca z zasiłków rodzinnych osiąga przeciętne dochody na osobę 

w rodzinie nie większe niż połowa wysokości progu uprawniającego do zasiłku rodzinnego. W takich 

rodzinach mieszka 1400 tys. osób z prawem do zasiłku, co stanowi 13% wszystkich osób do lat 24 

w kraju. 

Mediana przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinach korzystających z zasiłku 

rodzinnego wyniosła 265 zł, a 3/4  rodzin ma dochód nie przekraczający 400 zł na osobę. Największą 

grupę – około 56% - tworzą rodziny, w których dochód zamyka się w granicach 100-400 zł na osobę. 

Wykres 4. Struktura rodzin beneficjentów zasiłków rodzinnych według przeciętnego 
miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w 2011 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS . 
 
Dane te uwzględniają rodziny bez dochodu, która to grupa liczy prawie 112 tys. rodzin, stanowiąc 8% 

ogółu rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych. Ponad 12% rodzin osiąga dochody nie 

przekraczające 100 zł na osobę. 

Jeszcze trudniejsza jest sytuacja rodzin niepełnych, gdzie udział rodzin bez dochodu przekracza 10%, 

a mediana przeciętnego dochodu na osobę w rodzinie wyniosła 238 zł.  

Wykres 5. Struktura rodzin niepełnych beneficjentów zasiłków rodzinnych według przeciętnego 
miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w 2011 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS. 
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W grupie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, gdzie kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku 

rodzinnego jest wyższe i w 2011 r. wynosiło 583 zł, wartość środkowa dochodu netto na osobę 

w rodzinie wyniosła 270 zł, a udział rodzin bez dochodu wyniósł 7%. 

Wykres 6. Struktura rodzin beneficjentów zasiłków rodzinnych z dzieckiem niepełnosprawnym 
według przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w 2011 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS oraz bilansu ludności GUS. 

Można więc stwierdzić, że większość beneficjentów zasiłków rodzinnych, to potencjalni lub faktyczni 

beneficjenci świadczeń pomocy społecznej. 

Dzieci – beneficjenci zasiłku rodzinnego według wieku 

Dzieci w wieku do 18 lat – stanowią ponad 90% wszystkich osób, na które pobierany był zasiłek 

rodzinny. Z tej grupy, 34% to dzieci najmłodsze w wieku do 5 lat. Mediana wieku wyniosła 8,7 lat. 

Widoczne są jednak wyraźne różnice w strukturze wieku w zależności od miejsca zamieszkania. 

Przeciętnie najmłodsze są dzieci mieszkające na terenach o wysokim wskaźniku urbanizacji – tam 

mediana wieku wyniosła 6 lat, a udział dzieci w wieku do 5 lat wyniósł 46%. Dzieci mieszkające na 

terenach o średnim stopniu urbanizacji są przeciętnie starsze o 2 lata, a dzieci zamieszkujące obszary 

o niskim stopniu urbanizacji, o ponad 3 lata.  

Jak wspomnieliśmy na początku opracowania, 10% dzieci, na które przyznano zasiłki rodzinne, to 

osoby w wieku 18 do 24 lat. Z tymi danymi koresponduje statystyka dodatków do zasiłków rodzinnych 

otrzymywanych z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania. Odsetek uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, którzy otrzymywali takie świadczenia, najczęściej z tytułu dojazdów do szkół, 

wyniósł 11%. W niektórych województwach, udział uczniów i studentów wspomaganych w ten sposób 

był jednak wielokrotnie wyższy. Dotyczy to przede wszystkim podkarpackiego i świętokrzyskiego, 

gdzie ukształtował się na poziomie 20%. Do województw, gdzie był on względnie wysoki, na poziomie 

15-16% należą też,: lubelskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie.  

Szersze objaśnienia w uwagach metodycznych publikacji „Beneficjenci pomocy społecznej  
i świadczeń rodzinnych w 2010 r.” dostępnej na stronie www.stat.gov.pl    

Opracował: Jan Szarek, US Kraków, Oddział Tarnów, tel. 14 688 02 48 
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