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INFORMACJE SYGNALNE 

27.10.2022 r. 

dd.mm.rrrr r. 
Pomoc udzielona przez gospodarstwa domowe 
mieszkańcom Ukrainy w I półroczu 2022 r. w świetle 
wyników badania budżetów gospodarstw domowych 

 
W okresie od 24.02.2022 do 30.06.2022 r. 70,2% 
gospodarstw domowych w Polsce udzieliło pomocy 
mieszkańcom objętej wojną Ukrainy (w następstwie 
rosyjskiej pełnoskalowej inwazji)1. W obu 
kwartałach, wśród gospodarstw domowych 
pomagających, najczęściej wskazywanymi formami 
pomocy były: przekazywanie darów rzeczowych – 
około 4/5 gospodarstw domowych oraz pomoc 
pieniężna (bezpośrednia lub poprzez organizacje) – 
około 2/3 spośród nich. 

 

 

 

W I kwartale 2022 r. 69,9% gospodarstw domowych, a w II kwartale 2022 r. 53,3% gospodarstw 
domowych udzieliło pomocy mieszkańcom Ukrainy (zarówno udzielanej w Polsce, jak 
i skierowanej do osób pozostających na Ukrainie).  

Wśród pomagających gospodarstw domowych, dominującymi formami pomocy były: 
przekazywanie darów rzeczowych – ok. 4/5 gospodarstw domowych oraz pomoc pieniężna 
(bezpośrednio lub przez organizacje) – ok. 2/3. Warto także zaznaczyć, że ok. 6% gospodarstw 
domowych udzieliło uchodźcom z Ukrainy pomocy w Polsce m.in. w znalezieniu pracy, 
załatwieniu spraw codziennych czy opiece nad bliskimi. Ok. 3% pomagało w okolicy przejść 
granicznych, w punktach recepcyjnych, obiektach noclegowych, centrach pomocy lub 
punktach zbiórek darów rzeczowych. Także ok. 3% spośród pomagających gospodarstw 
domowych przyjęło uchodźców z Ukrainy do domu/mieszkania lub udostępniło im posiadany 
lokal mieszkalny. W I kwartale (od 24 lutego) również ok. 3% gospodarstw domowych 
udzielało pomocy transportowej. 

                                                           
1 Dotyczy udzielenia, przynajmniej jeden raz, pomocy ze względu na działania wojenne – niezależnie od jej 
formy i zakresu oraz obejmuje zarówno pomoc udzielaną w Polsce, jak i skierowaną do osób pozostających 
na Ukrainie. 
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Wykres 1. Odsetek gospodarstw domowych, które udzieliły pomocy mieszkańcom Ukrainy
w I i II kwartale oraz w I półroczu 2022 r.

 70,2% 
gospodarstw domowych  w Pol-
sce udzieliło pomocy mieszkań-
com Ukrainy w okresie od 
24.02.2022 r. do końca I półro-
cza 2022 r.  
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Najwyższy23udział gospodarstw domowych udzielających pomocy mieszkańcom Ukrainy wystąpił 
wśród gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek – 81,2% w I kwartale 2022 r. 
i 63,6% w II kwartale 2022 r. oraz gospodarstwach pracowników – odpowiednio 74,9% i 57,4%. 

 

 

                                                           
2 Gospodarstwa domowe udzielające pomocy = 100%. 
3 Można było wskazać więcej niż jedną formę pomocy. 
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Wykres 2. Odsetek2 gospodarstw domowych, które udzieliły pomocy mieszkańcom
Ukrainy w I i II kwartale 2022 r. według rodzajów pomocy3
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Wykres 3. Odsetek gospodarstw domowych, które udzieliły pomocy mieszkańcom Ukrainy
w I i II kwartale 2022 r. według grup społeczno-ekonomicznych

W I kwartale 2022 r. ponad 
80% gospodarstw domowych 
pracujących na własny ra-
chunek zadeklarowało po-
moc mieszkańcom Ukrainy 
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W I kwartale 2022 r. 77,5% gospodarstw domowych z V grupy kwintylowej (tj. obejmujących 20% 
osób najzamożniejszych) zaangażowało się w pomoc dla mieszkańców Ukrainy. W II kwartale 
było to 60,9%. W tej grupie kwintylowej odsetek pomagających gospodarstw domowych był naj-
wyższy. Warto także podkreślić, że w każdej grupie kwintylowej było to nie mniej niż 63,8% 
w I kwartale (od 24 lutego) i 47,5% w II kwartale. 

 

 

 

Gospodarstwa domowe deklarujące pomoc mieszkańcom Ukrainy występowały licznie we 
wszystkich klasach miejscowości zamieszkania. Najwyższy odsetek gospodarstw domowych, 
które udzieliły pomocy wystąpił w miastach liczących 500 tys. lub więcej mieszkańców – 
75,3% w I kwartale i 61,9% w II kwartale. 
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Wykres 4. Odsetek gospodarstw domowych, które udzieliły pomocy mieszkańcom Ukrainy
w I i II kwartale 2022 r. według grup kwintylowych
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Wykres 5. Odsetek gospodarstw domowych, które udzieliły pomocy mieszkańcom Ukrainy
w I i II kwartale 2022 r. według klasy miejscowości zamieszkania

W pierwszym kwartale 2022 r. 
(od 24.02) w poszczególnych 
klasach miejscowości za-
mieszkania od 2/3 do 3/4 go-
spodarstw domowych  poma-
gało mieszkańcom Ukrainy 
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Gospodarstwa domowe z poszczególnych województw z różną intensywnością angażowały się 
w pomoc mieszkańcom Ukrainy. Odsetek pomagających gospodarstw domowych w woje-
wództwach w I kwartale (od 24 lutego) był na poziomie od 58,5% do 83,6%. Najwyższy udział 
gospodarstw domowych deklarujących udzielanie w I kwartale pomocy mieszkańcom Ukrainy 
wystąpił w województwie podkarpackim (83,6%) oraz mazowieckim (78,0%). W II kwartale od-
setek ten kształtował się na poziomie od 39,6% do 65,2% w zależności od województwa i był 
najwyższy w województwie mazowieckim (65,2%). 

 

 

 

 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych 
opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na 
podstawie danych GUS”.
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Wykres 6. Odsetek gospodarstw domowych, które udzieliły pomocy mieszkańcom Ukrainy
w I i II kwartale 2022 r. według województw

W I kwartale 2022 r. prawie 
84% gospodarstw domowych 
z województwa podkarpac-
kiego udzieliło pomocy 
mieszkańcom Ukrainy 
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Opracowanie merytoryczne: 
Departament Badań Społecznych 

Dyrektor  
dr Piotr Łysoń 
Tel:  22 449 40 27, 22 608 31 22 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 

Karolina Banaszek 
Tel: 695 255 011 

 

Wydział Współpracy z Mediami  

Tel: 22 608 38 04  

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl 
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Powiązane opracowania 

Budżety gospodarstw domowych w 2021 r. 

Sytuacja gospodarstw domowych w 2021 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych  

Sytuacja materialna i dochodowa gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2016 r. 

Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w latach 2000-2015. Zróżnicowanie miasto-wieś  

mailto:obslugaprasowa@stat.gov.pl
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/budzety-gospodarstw-domowych-w-2021-roku,9,17.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/sytuacja-gospodarstw-domowych-w-2021-r-w-swietle-badania-budzetow-gospodarstw-domowych,3,21.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/sytuacja-materialna-i-dochodowa-gospodarstw-domowych-emerytow-i-rencistow-w-2016-r-,27,1.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/sytuacja-materialna-i-dochodowa-gospodarstw-domowych-emerytow-i-rencistow-w-2016-r-,27,1.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/sytuacja-spoleczno-ekonomiczna-gospodarstw-domowych-w-latach-2000-2015-zroznicowanie-miasto-wies,5,2.html

