
Regionalne zróżnicowanie jakości 
życia w Polsce w 2015 r.

na podstawie Badania Spójności Społecznej (BSS)

Anna Bieńkuńska
Departamentu Badań Społecznych i Warunków Życia

Warszawa, 31 stycznia 2017 r.



O sytuacji materialnej 
gospodarstw domowych



W którym województwie odnotowano 

najwyższe wskaźniki ubóstwa?

Wskaźnik ubóstwa dochodowego

•% gospodarstw domowych, w których miesięczny dochód 
ekwiwalentny, jakim dysponowało gospodarstwo (w ciągu 12 
miesięcy poprzedzających badanie) był niższy od wartości 
uznanej za próg ubóstwa. Próg ubóstwa przyjęto na poziomie 
60% mediany dochodu ekwiwalentnego, czyli 
porównywalnego między gospodarstwami o różnym składzie 
demograficznym.

Wskaźnik ubóstwa warunków życia

•% gospodarstw domowych, w których zaobserwowano co 
najmniej 10 przejawów złych warunków życia z listy 30 
symptomów dotyczących: jakości mieszkania, poziomu 
wyposażenia w dobra trwałego użytku, braku możliwości 
zaspokojenia ze względów finansowych różnego typu 
potrzeb (materialnych i niematerialnych).



W którym województwie najczęściej obserwowano 

dobrą sytuację materialną?

Wskaźnik wysokich dochodów

•% gospodarstw domowych o najwyższych 
dochodach (tj. tych, których miesięczny dochód 
ekwiwalentny był wyższy niż 5/3 (ok. 167%) 
mediany dochodu ekwiwalentnego, tj. ok. 2,8 razy 
wyższy od przyjętej relatywnej granicy ubóstwa).

Wskaźnik dobrych warunków życia

•% gospodarstw domowych, w których nie stwierdzono 
występowania żadnego przejawu złych warunków 
życia z listy 30 symptomów.



W których województwach mieszkańcy byli najbardziej zadowoleni

ze swojej sytuacji materialnej?

% osób w wieku 

16 lat i więcej które 

zadeklarowały, że są 

zadowolone lub 

bardzo zadowolone

% osób w wieku 

16 lat i więcej które 

zadeklarowały, że są 

zadowolone lub 

bardzo zadowolone



O kapitale społecznym



W których województwach najczęściej angażowano się

w działalność różnego rodzaju organizacji?

Uczestnictwo w organizacjach

•wzięto pod uwagę 3 kryteria: regularne świadczenie pracy społecznej 
w organizacjach, udział w organizowanych przez nie imprezach i 
wydarzeniach oraz członkostwo. Dotyczy takich organizacji, jak 
stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, 
organizacje, grupy i wspólnoty religijne oraz inicjatywy będące częścią 
działalności instytucji publicznych (np. zespoły, kluby w domach 
kultury lub grupy wsparcia w ośrodkach pomocy społecznej).



W których województw występował najwyższy poziom kapitału rodzinnego 

oraz kapitału towarzysko-sąsiedzkiego?

Wysoki kapitał towarzysko-sąsiedzki

•utrzymywanie regularnych, bliskich kontaktów z 
przyjaciółmi, znajomymi i kolegami oraz dobre 
relacje z sąsiadami.

Wysoki poziom  kapitału rodzinnego

•utrzymywanie regularnych, bliskich kontaktów z 
rodziną, dających możliwość uzyskania wsparcia 
materialnego i duchowego. 



Czy jesteśmy zadowoleni i czujemy związek z miejscowością, 

w której mieszkamy?

% osób w wielu 16 lat 

i więcej, które zadeklarowały, 

że są zadowolone lub bardzo 

zadowolone z miejscowości 

w której mieszkają 

i jednocześnie odczuwały 

bardzo silną więź 

z miejscowością zamieszkania



O subiektywnej jakości życia



Jak mieszkańcy poszczególnych województw 

oceniali zadowolenie ze swojego życia?

Zadowolenie z życia ogólnie rzecz biorąc

•% osób w wieku 16 lat i więcej, które zadeklarowały, że są 
zadowolone lub bardzo zadowolone ze swojego życia ogólnie rzecz 
biorąc.



Więcej na ten temat …


