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WPROWADZENIE 

 

Ubóstwo jest problemem niezmiennie aktualnym i dotyczy całego społeczeństwa. 

Badania nad tym problemem mają ponad stuletnią historię. Kwestia ubóstwa nabrała nowego 

sensu wraz z rozpoczęciem w kraju procesu transformacji gospodarki centralnie planowanej 

w gospodarkę rynkową. Przemiany gospodarcze oraz związane z tym zmiany własnościowe 

w gospodarce spowodowały znaczne przemieszczenia w układzie dochodów, w wyniku 

których nastąpiło m.in. zwiększenie różnic społeczeństwa pod względem sytuacji materialnej 

oraz pogorszenie warunków bytowych niektórych grup społecznych. 

 Analizując kwestie definicyjne problemu ubóstwa należy wskazać, że w praktyce 

pomiaru ubóstwa najbardziej powszechna jest tzw. ekonomiczna definicja ubóstwa. Zatem 

ubóstwo to sytuacja jednostki (osoby, rodziny, gospodarstwa domowe), w której nie 

dysponuje ona wystarczającymi środkami (zarówno środkami pieniężnymi w postaci 

dochodów bieżących i dochodów z poprzednich okresów, jak i w formie nagromadzonych 

zasobów materialnych) pozwalającymi na zaspokojenie jej potrzeb. Wobec tego poza 

definicją ubóstwa pozostają aspekty kulturowe, polityczne i socjologiczne życia w ubóstwie, 

związane z wyłączeniem z życia społecznego. 

Prezentowany raport końcowy „Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców 

województwa podlaskiego - wielowymiarowa analiza” jest efektem przeprowadzenia przez 

Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Białymstoku dwóch badań. Pierwsza część raportu prezentuje wyniki wielowymiarowej 

analizy poziomu ubóstwa w województwie podlaskim. Badanie to prowadzone jest przez 

Zespół OIS cyklicznie od 2010 r. Zaprezentowana w niniejszym raporcie analiza dotyczy 

roku 2011, określa ona stopień zagrożenia ubóstwem mieszkańców województwa 

podlaskiego oraz informuje o zróżnicowaniu gmin, powiatów oraz województw ze względu 

na poziom ubóstwa. W celu określenia stopnia zagrożenia ubóstwem w poszczególnych 

regionach posłużono się wielowymiarową metodą analizy statystycznej. Na podstawie 

wybranych wskaźników określających sytuację społeczno-gospodarczą województwa 

podlaskiego jak i całego kraju ustalono wskaźnik syntetyczny, który umożliwił stworzenie 

rankingu poszczególnych jednostek terytorialnych ze względu na stopień zagrożenia 

ubóstwem.   

Druga część raportu zawiera wyniki badania „Diagnoza poziomu ubóstwa 

mieszkańców województwa podlaskiego”, które zostało zrealizowane w terminie lipiec-

sierpień 2013 roku przez firmę General Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie na zlecenie 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Badanie miało charakter 

ilościowy i zostało przeprowadzone  w gospodarstwach domowych zlokalizowanych we 

wszystkich powiatach województwa podlaskiego. Zgodnie z założeniami przeprowadzone 

zostały bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe z przedstawicielami gospodarstw 

domowych mającymi wiedzę o sytuacji w gospodarstwie, a następnie wszystkim członkom 

wyłonionego gospodarstwa była rozdawana ankieta do samodzielnego wypełnienia. 

W przedmiotowym badaniu analiza ubóstwa również przyjęła postać wielowymiarową, tzn. 

objęła zarówno dochody i wydatki gospodarstw domowych z punktu widzenia obiektywnego 

(miesięczne dochody z pracy w gospodarstwie), jak i subiektywnego, tzn. jak respondenci 
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oceniają wystarczalność dochodów, a także czynniki poza dochodowe stanowiące 

o współczesnym statusie materialnym związane z wypoczynkiem czy rekreacją, jak również 

aspekty kryzysowe czy problemy opiekuńczo-wychowawcze występujące w podlaskich 

gospodarstwach domowych. 

Informacje zebrane w wyniku badań stanowią syntetyczny zbiór wiedzy o zagrożeniu 

ubóstwem w województwie podlaskim. Przedstawione opracowanie to nie tylko diagnoza 

skali przedmiotowego problemu ale również ujęcie przestrzenne najbardziej jak i najmniej 

zagrożonych ubóstwem rejonów naszego województwa.  
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Rozdział I. Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w 2011 r. 
 

 

1.1 POZIOM UBÓSTWA W WOJEWÓDZTWACH W 2011 R. 

 

W celu określenia stopnia zagrożenia ubóstwem w poszczególnych województwach 

wykorzystano metody wielowymiarowej analizy statystycznej. W pierwszym kroku dokonano 

przeglądu kształtowania się zmiennych diagnostycznych charakteryzujących ubóstwo 

w województwach w 2011 r. Jako zmienne diagnostyczne wykorzystano w poniższych 

analizach wybrane wskaźniki określające sytuację społeczno-gospodarczą. Wskaźniki te 

zostały wyznaczone na podstawie danych GUS oraz danych MPiPS-03 Sprawozdania 

półrocznego i rocznego z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze 

i usługach (MPiPS-03). Zestaw zmiennych diagnostycznych dla województw przedstawiał się 

następująco: 

 

X1 - Dochody budżetów województw ogółem na 1 mieszkańca w złotych  

X2 - Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w m
2
 na 1 osobę 

X3 - Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca 

X4 - Liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną z powodu ubóstwa na 1000 

mieszkańców 

X5 - Liczba osób w rodzinach niepełnych objętych pomocą społeczną na 1000 mieszkańców 

X6 - Liczba osób w rodzinach wielodzietnych objętych pomocą społeczną na 1000 

mieszkańców 

X7 - Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

X8 - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł 

 

Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych zmiennych diagnostycznych dla 

województw przedstawiono w tabeli 1. 
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TABELA 1. WARTOŚCI ZMIENNYCH DIAGNOSTYCZNYCH DLA WOJEWÓDZTW W 2011 R. 

Województwo 

Dochody 

budżetów 

gmin 

ogółem na 1 

mieszkańca 

w złotych 

Przeciętna 

powierzchnia 

użytkowa 

mieszkania w 

m2 na 1 osobę 

Nakłady 

inwestycyjne 

na 1 

mieszkańca 

Liczba osób w 

rodzinach 

objętych 

pomocą 

społeczną z 

powodu 

ubóstwa na 

1000 

mieszkańców 

Liczba osób 

w rodzinach 

niepełnych 

objętych 

pomocą 

społeczną na 

1000 

mieszkańców 

Liczba osób w 

rodzinach 

wielodzietnych 

objętych 

pomocą 

społeczną na 

1000 

mieszkańców 

Udział 

bezrobotnych 

zarejestrowanych 

w liczbie ludności 

w wieku 

produkcyjnym 

Przeciętne 

miesięczne 

wynagrodzenie 

brutto w zł 

 DOLNOŚLĄSKIE 423,26 24,6 6916 39,53 10,71 6,28 7,5 3587,25 

 KUJAWSKO-POMORSKIE 351,09 22,3 5392 73,32 15,53 11,37 10,3 3062,32 

 LUBELSKIE 391,44 25 4751 60,86 10,61 14,60 8,9 3257,14 

 LUBUSKIE 487,21 24 7810 63,61 15,88 10,32 8,8 3073,95 

 ŁÓDZKIE 319,5 25,4 6641 42,70 12,08 9,29 8,6 3245,97 

 MAŁOPOLSKIE  393,69 24,7 5431 42,14 8,33 12,32 6,8 3332,98 

 MAZOWIECKIE 465,98 26,7 8680 41,82 9,71 8,63 7,4 4504,66 

 OPOLSKIE 450,57 26,1 4628 35,31 8,56 38,73 7,2 3249,58 

 PODKARPACKIE  436,96 23 6306 66,80 9,06 0,00 10,7 3023,21 

 PODLASKIE 404,27 25,7 5423 65,92 12,22 16,94 8,6 3178,15 

 POMORSKIE 385,36 23,7 6118 62,98 14,48 11,95 7,3 3567,49 

 ŚLĄSKIE  290,55 25,2 6506 30,22 10,06 5,97 6,2 3794,62 

 ŚWIĘTOKRZYSKIE 403,09 23,7 5242 48,90 9,84 13,39 10,3 3137,91 

 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 384,13 22 5334 81,99 19,70 18,31 11,3 3019,37 

 WIELKOPOLSKIE 361,82 25 6038 41,60 10,80 11,53 6,1 3284,41 

 ZACHODNIOPOMORSKIE 431,45 23,5 5092 59,49 14,34 11,31 9,7 3289,56 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

  



7 
 

W oparciu o zmienne diagnostyczne zbudowano syntetyczny miernik stopnia 

zagrożenia ubóstwem w województwach. Pozwoliło to na utworzenie rankingów 

województw ze względu na stopień zagrożenia ubóstwem w 2011 r. 

W kolejnym kroku przeprowadzonej analizy, wykorzystując wielowymiarową metodę 

grupowania w postaci analizy skupień, dokonano podziału województw na grupy regionów 

podobnych pod względem stopnia zagrożenia ubóstwem. W realizacji tej części analizy 

wykorzystano osiem zmiennych diagnostycznych, których szczegółowe kształtowanie się 

w 2011r. w poszczególnych województwach jest przedmiotem poniższej części opracowania. 

Najwyższe dochody budżetów województw na 1 mieszkańca (X1) występują 

w województwach: lubuskim, mazowieckim oraz opolskim (Mapka 1). Ostatnie miejsca 

pod względem dochodów budżetów województw odnotowujemy w województwach: śląskim, 

łódzkim i kujawsko-pomorskim. Województwo podlaskie znalazło się w 2011 r. na 

siódmym miejscu pod względem analizowanej zmiennej.  

 

 
MAPKA 1. DOCHODY BUDŻETÓW WOJEWÓDZTW (W ZŁ NA 1 MIESZKAŃCA) W 2011 R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Sytuację mieszkaniową w województwach charakteryzuje przeciętna powierzchnia 

użytkowa mieszkania w m
2
 na 1 mieszkańca (X2). Największą przeciętną powierzchnią 

użytkową mieszkania na 1 osobę charakteryzują się województwa: mazowieckie, opolskie 

i podlaskie, a najmniejszą warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i podkarpackie 

(Mapka 2).  

 

 
MAPKA 2. PRZECIĘTNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKANIA W M2 NA 1 OSOBĘ 

W WOJEWÓDZTWACH W 2011 R. 
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Kolejny wskaźnik (X3) dotyczy ekonomicznej sytuacji województw i odnosi się do 

nakładów inwestycyjnych. Największe wartości tej zmiennej w 2011 r. na mieszkańca 

przypadają w województwie mazowieckim, lubuskim i dolnośląskim, a najmniejsze 

w województwach: opolskim, lubelskim i zachodniopomorskim (Mapka 3).  

 

 
MAPKA 3. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA 1 MIESZKAŃCA W 2011 R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Kolejne zmienne diagnostyczne (X4, X5 i X6) dotyczą zakresu pomocy społecznej 

świadczonej mieszkańcom województw, a ich wartości zostały obliczone na podstawie 

danych publikowanych przez MPiPS-03. Najmniejsza liczba osób w rodzinach objętych 

pomocą społeczną z powodu ubóstwa na 1000 mieszkańców (X4) występuje 

w województwach: śląskim, opolskim i dolnośląskim. Najwięcej osób objętych pomocą 

z powodu ubóstwa występuje w województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-

pomorskim oraz podkarpackim. Województwo podlaskie zajmuje czwarte miejsce pod 

względem analizowanej zmiennej, co oznacza, że w naszym województwie występuje dość 

duże zapotrzebowanie na pomoc z powodu ubóstwa (Mapka 4). 

 

 
MAPKA 4. LICZBA OSÓB W RODZINACH OBJETYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ Z POWODU UBÓSTWA NA 

1000 MIESZKAŃCÓW W WOJEWÓDZTWACH 2011 R. 
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Liczba osób w rodzinach niepełnych objętych pomocą społeczną (X5) w 2011 r. 

w najmniejszym zakresie występuje w województwach: małopolskim, opolskim 

i podkarpackim, a w największym w województwach: warmińsko-mazurskim, lubuskim 

i kujawsko-pomorskim (Mapka 5).  

 

 
MAPKA 5. LICZBA OSÓB W RODZINACH NIEPEŁNYCH OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ NA 1000 

MIESZKAŃCÓW W WOJOWÓDZTWACH W 2011 R. 
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Najmniejszą liczbą osób w rodzinach wielodzietnych objętych pomocą społeczną (X6) 

charakteryzują się województwa: podkarpackie, śląskie i dolnośląskie. Najwięcej pomocy 

z tego tytułu udziela się w województwach: opolskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim 

(Mapka 6).  

 

 

 
MAPKA 6. LICZBA OSÓB W RODZINACH WIELODZIETNYCH OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ NA 1000 

MIESZKAŃCÓW W WOJEWÓDZTWACH W 2011 R. 
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Istotnym czynnikiem wpływającym na poziom ubóstwa jest bezrobocie. Pod 

względem udziału liczby bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (X7) 

ranking województw kształtuje się w ten sposób, że pośród tych o najmniejszej liczbie 

bezrobotnych znajdują się województwa: wielkopolskie, śląskie i małopolskie, zaś do 

województw o największym bezrobociu należą: warmińsko-mazurskie, podkarpackie 

i świętokrzyskie (Mapka 7). 

 

 
MAPKA 7. UDZIAŁ BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W LICZBIE LUDNOŚCI W WIEKU 

PRODUKCYJNYM W WOJEWÓDZTWACH W 2011 R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Na poziom ubóstwa wpływa również wynagrodzenie mieszkańców. Najwyższe 

średnie zarobki miesięczne brutto (X8) występują w województwach: mazowieckim, śląskim 

i dolnośląskim. Najniższe wynagrodzenia występują natomiast w województwach: 

warmińsko-mazurskim, podkarpackim oraz kujawsko-pomorskim (Mapka 8).  

 

MAPKA 8. PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO W ZŁ W WOJEWÓDZTWACH 

W 2011 R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

Opisane zmienne diagnostyczne posłużyły do stworzenia zmiennej syntetycznej 

określającej stopień zagrożenia ubóstwem w województwach, w ten sposób, że wyższa 

wartość zmiennej syntetycznej oznacza mniejszy stopień zagrożenia ubóstwem. Wartości 

liczbowe zmiennej syntetycznej zostały podzielone na pięć przedziałów określających stopień 

zagrożenia ubóstwem (Tabela 2). Pozwoliło to na utworzenie rankingu województw ze 

względu na stopień zagrożenia ubóstwem w 2011 r. (Tabela 3).  
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TABELA 2. PRZEDZIAŁY STOPNIA ZAGROŻENIA UBÓSTWEM WYZNACZONE ZA POMOCĄ ZMIENNEJ 

SYNTETYCZNEJ DLA WOJEWÓDZW W 2011 R. 

Przedziały zmiennej 

syntetycznej 
Poziom zagrożenia ubóstwem 

<0,91 – 1,37) Bardzo niski 

<0,44 – 0,91) Niski 

<-0,03 – 0,44) Umiarkowany 

<-0,50 – -0,03) Wysoki 

<-0,97 – -0,50) Bardzo wysoki 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Najmniejszym stopniem zagrożenia ubóstwem charakteryzuje się województwo 

mazowieckie. Niskim stopniem zagrożenia ubóstwem cechują się również województwa: 

dolnośląskie i śląskie. Na drugim krańcu rankingu znalazły się natomiast województwa: 

warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie, gdzie stopnień zagrożenia ubóstwem był 

bardzo wysoki. Województwo podlaskie charakteryzuje się wysokim stopniem zagrożenia 

ubóstwem. Ilustrację graficzną dokonanego podziału województw pod względem poziomu 

ubóstwa przedstawiono na mapie Polski (Mapka 9). 

 
TABELA 3. RANKING WOJEWÓDZTW ZE WZGLĘDU NA STOPIEŃ ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W 2011 R. 

WOJEWÓDZTWO 

Wartość 

zmiennej 

syntetycznej 

Miejsce w 

rankingu 
Stopień zagrożenia ubóstwem 

MAZOWIECKIE 1,375 1 bardzo niski 

DOLNOŚLĄSKIE 0,586 2 niski 

ŚLĄSKIE 0,441 3 niski 

MAŁOPOLSKIE 0,246 4 umiarkowany 

PODKARPACKIE 0,176 5 umiarkowany 

WIELKOPOLSKIE 0,163 6 umiarkowany 

LUBUSKIE 0,162 7 umiarkowany 

ŁÓDZKIE 0,151 8 umiarkowany 

OPOLSKIE 0,047 9 umiarkowany 

ŚWIĘTOKRZYSKIE -0,011 10 umiarkowany 

PODLASKIE -0,090 11 wysoki 

LUBELSKIE -0,093 12 wysoki 

POMORSKIE -0,117 13 wysoki 

ZACHODNIOPOMORSKIE -0,167 14 wysoki 

KUJAWSKO-POMORSKIE -0,672 15 bardzo wysoki 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE -0,974 16 bardzo wysoki 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 



 

16 
 

MAPKA 9. STOPIEŃ ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W WOJEWÓDZTWACH W 2011 R. 
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Źródło: opracowanie własne 

 

 

Inną metodą porządkowania wykorzystaną w badaniu było porządkowanie 

nieliniowe za pomocą metody Warda należącej do metod aglomeracyjnych. W wyniku 

zastosowania tej metody uzyskano dendrogram, na podstawie którego wyróżniono pięć 

skupień województw podobnych pod względem stopnia zagrożenia ubóstwem w 2011 r. 

(Rysunek 1).  
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RYSUNEK 1. DENDROGRAM  PRZEDSTAWIAJĄCY PODZIAŁ WOJEWÓDZTW ZE WZGLĘDU NA POZIOM 

ZOGROŻENIA UBÓSTWEM W 2011 R. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Biorąc pod uwagę dendrogram zauważamy, że w skupieniu pierwszym znalazło się 

5 województw: łódzkie, śląskie, małopolskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Kolejne 

skupienie tworzy jedno województwo – mazowieckie, do którego nie znaleziono 

województwa podobnego. Podobna sytuacja miała miejsce, w przypadku województwa 

opolskiego, które również nie znalazło województw do siebie podobnych i stanowiło 

skupienie trzecie. Czwarte, najliczniejsze skupienie tworzą województwa: lubelskie, 

podlaskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie, pomorskie, podkarpackie oraz 

lubuskie. Ostatnie skupienie to dwa województwa: kujawsko-pomorskie oraz warmińsko-

mazurskie.  

 

TABELA 4. ŚREDNIE POZIOMY ZMIENNYCH DIAGNOSTYCZNYCH W SKUPIENIACH WOJEWÓDZTW 

DLA 2011 R. 

Skupienie X1 X3 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

skupienie 1 357,76 24,98 6306,4 39,24 10,4 9,08 7,0 3449,05 

skupienie 2 465,98 26,70 8680,0 41,82 9,71 8,63 7,4 4504,66 

skupienie 3 450,57 26,10 4628,0 35,31 8,56 38,73 7,2 3249,58 

skupienie 4 419,97 24,09 5820,3 61,22 12,35 11,22 9,2 3218,20 

skupienie 5 367,61 22,15 5363,0 77,65 17,61 14,84 10,8 3040,85 

średnia 

ogółu 

398,77 24,41 6019,3 53,57 11,99 12,56 8,5 3350,54 

Źródło: opracowanie własne 
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Średnie poziomy zmiennych diagnostycznych w wyłonionych skupieniach pokazują 

ich różnice w poszczególnych grupach (Tabela 4). Charakterystyczne dla województw ze 

skupienia pierwszego jest to, że osiągają one najniższy średni poziom zmiennej X1, czyli 

dochody własne budżetów województw oraz najniższe bezrobocie (zmienna X7). 

Jednocześnie województwa te charakteryzują się wyższą od średniej dla ogółu powierzchnią 

użytkową mieszkań przypadającą na 1 mieszkańca, wyższymi od średniej dla wszystkich 

województw nakładami przypadającymi na 1 mieszkańca oraz wyższym od średniej ogólnej 

wynagrodzeniem (zmienna X8). W województwach ze skupienia czwartego obserwujemy 

wyższe, w porównaniu do średniej dla wszystkich województw, wskaźniki osób 

korzystających z pomocy społecznej (zmienna X4 i X5) oraz wyższy wskaźnik bezrobocia 

(zmienna X7), przy jednoczesnym niższym od średniej dla Polski poziomie wynagrodzeń 

miesięcznych (zmienna X8).  

Dwuelementowe skupienie piąte to województwa najbardziej zagrożone ubóstwem, 

o czym informuje występująca tam duża liczba osób, którym udzielana jest pomoc społeczna. 

Ponadto w regionach tych obserwujemy najwyższe bezrobocie oraz najniższą średnią 

wynagrodzeń. 

Województwo mazowieckie, które samodzielnie tworzy skupienie drugie 

charakteryzuje się najwyższą średnią powierzchnią użytkową mieszkań, najwyższymi 

nakładami inwestycyjnymi, dochodami oraz najwyższym średnim wynagrodzeniem. 

Jednocześnie w województwie mazowieckim obserwujemy niższe, w porównaniu do średniej 

dla kraju, wskaźniki osób, którym udzielana jest pomoc społeczna.  

Województwo opolskie oznaczone jako jednoelementowe skupienie trzecie wyróżnia 

się najniższymi nakładami inwestycyjnymi. W odniesieniu do osób korzystających z pomocy 

społecznej obserwujemy, że w opisywanym województwie występują najniższe wskaźniki 

korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa i z powodu rodzin niepełnych, ale 

najwyższy wskaźnik korzystających z pomocy społecznej z powodu rodzin wielodzietnych. 
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1.2 POZIOM UBÓSTWA W POWIATACH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2011 R. 

 

 

W celu określenia stopnia zagrożenia ubóstwem w powiatach województwa 

podlaskiego wykorzystano metody wielowymiarowej analizy statystycznej. W pierwszym 

kroku dokonano przeglądu kształtowania się zmiennych diagnostycznych charakteryzujących 

ubóstwo w powiatach w 2011 r. Jako zmienne diagnostyczne wykorzystano w poniższych 

analizach wybrane wskaźniki określające sytuację społeczno-gospodarczą. Wskaźniki te 

zostały wyznaczone na podstawie danych GUS oraz MPiPS-03. Zestaw zmiennych 

diagnostycznych dla powiatów województwa podlaskiego przedstawiał się następująco: 

 

X1 - Dochody budżetów powiatów ogółem na 1 mieszkańca w złotych  

X2- Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w m
2
 na 1 osobę 

X3- Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach wg. wybranych sekcji 

X4- Nakłady inwestycyjne i wartość brutto środków trwałych na 1 mieszkańca 

X5- Liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną z powodu ubóstwa na 1000 

mieszkańców 

X6- Liczba osób w rodzinach niepełnych objętych pomocą społeczną na 1000 mieszkańców 

X7- Liczba osób w rodzinach wielodzietnych objętych pomocą społeczną na 1000 

mieszkańców 

X8- Liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

X9- Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł 

 

 

Szczegółowe dane za 2011 r. dotyczące wszystkich zmiennych diagnostycznych dla 

powiatów województwa podlaskiego przedstawiono w Tabeli 5. 
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TABELA 5. WARTOŚCI ZMIENYCH DIAGNOSTYCZNYCH DLA POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2011 R. 

Powiat 

Dochody 

budżetów 

powiatów 

ogółem na 1 

mieszkańca w 

złotych 

Przeciętna 

powierzchnia 

użytkowa 

mieszkania 

w m2 na 1 

osobę 

Nakłady 

inwestycyjne w 

przedsiębiorstwach 

wg. wybranych 

sekcji 

Nakłady 

inwestycyjne i 

wartość 

brutto 

środków 

trwałych na 1 

mieszkańca 

Liczba osób w 

rodzinach 

objętych 

pomocą 

społeczną z 

powodu 

ubóstwa na 

1000 

mieszkańców 

Liczba osób w 

rodzinach 

niepełnych 

objętych 

pomocą 

społeczną na 

1000 

mieszkańców 

Liczba osób w 

rodzinach 

wielodzietnych 

objętych 

pomocą 

społeczną na 

1000 

mieszkańców 

Liczba 

bezrobotnych 

na 1000 

mieszkańców w 

wieku 

produkcyjnym 

Przeciętne 

miesięczne 

wynagrodzenie 

brutto w zł 

augustowski 1066,64 24,9 3579 25158 82,90 10,49 18,99 11,0 3421,22 

białostocki 760,41 28,8 1229 12440 55,23 12,82 9,52 8,8 2860,23 

Białystok miasto 4323,64 24,1 2891 35450 37,50 12,08 4,26 8,0 3360,36 

bielski 887,90 28,1 12540 23138 57,12 7,08 11,78 6,0 3501,66 

grajewski 966,21 22,7 1434 28519 111,86 11,99 22,49 13,3 3476,19 

hajnowski 836,42 30,8 1846 15945 98,49 10,80 5,84 7,2 3130,49 

kolneński 713,48 21,9 698 4202 86,27 7,75 40,71 12,5 3025,50 

Łomża miasto 4523,67 22,9 1557 28714 57,73 6,72 5,22 9,0 2911,43 

łomżyński 535,46 26,6 1990 8433 79,34 7,88 16,21 7,5 3174,65 

moniecki 815,44 25,5 1121 7805 79,42 13,83 15,98 7,5 3056,78 

sejneński 894,09 27,7 512 5877 116,45 14,73 12,64 15,9 3182,20 

siemiatycki 1026,92 29,2 1972 30056 75,06 12,87 13,60 5,6 2765,25 

sokólski 975,94 26,0 623 10687 110,55 14,13 26,93 10,8 3013,21 

suwalski 782,93 26,6 2695 5829 99,72 12,01 18,72 6,1 2695,75 

Suwałki miasto 4106,82 21,9 1735 32357 61,54 28,28 15,91 7,7 2950,60 

wysokomazowiecki 1006,76 28,3 1508 17427 40,49 7,85 16,29 6,4 2988,31 

zambrowski 946,88 23,8 1957 15360 64,42 13,42 17,36 9,5 2965,28 

Źródło: opracowanie własne 
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W oparciu o zmienne diagnostyczne zbudowano syntetyczny miernik stopnia 

zagrożenia ubóstwem w powiatach województwa podlaskiego. Pozwoliło to na utworzenie 

rankingów powiatów ze względu na stopień zagrożenia ubóstwem w 2011 r. 

W kolejnym kroku przeprowadzonej analizy, wykorzystując wielowymiarową metodę 

grupowania w postaci analizy skupień, dokonano podziału powiatów województwa 

podlaskiego na grupy powiatów podobnych pod względem stopnia zagrożenia ubóstwem. 

W realizacji tej części analizy wykorzystano dziesięć zmiennych diagnostycznych, których 

szczegółowe kształtowanie się w powiatach województwa podlaskiego w 2011 r. 

przedstawiono w dalszej części opracowania. 

Najwyższe dochody budżetów powiatów na 1 mieszkańca (X1) występują w miastach 

na prawach powiatu, czyli w Łomży, Białymstoku i Suwałkach (Wykres 1). Ostatnie 

miejsca pod względem dochodów budżetów na mieszkańca odnotowujemy w powiatach: 

łomżyńskim, kolneńskim i białostockim. 

 

 
WYKRES 1. DOCHODY BUDŻETÓW POWIATÓW (W ZŁ NA 1 MIESZKAŃCA) W WOJEWÓDZTWIE 

PODLASKIM W 2011 R. 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Sytuację mieszkaniową w powiatach charakteryzuje zmienna: przeciętna powierzchnia 

użytkowa mieszkania w m
2
 na 1 mieszkańca (X2). Największą przeciętną powierzchnią 

użytkową mieszkania na 1 osobę charakteryzują się powiaty: hajnowski, siemiatycki 

i białostocki, zaś najmniejsza powierzchnia użytkowa na 1 mieszkańca przypada 

w powiatach: kolneńskim i grajewskim oraz w mieście Suwałki (Wykres 2).  

 

 
WYKRES 2. PRZECIĘTNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKANIA W M2 NA 1 OSOBĘ 

W POWIATACH WOJEWÓDZTWA PODLAKSIEGO W 2011 R. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Kolejne wskaźniki (X3 i X4) dotyczą ekonomicznej sytuacji powiatów i odnoszą się do 

nakładów inwestycyjnych. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na 

terenie powiatów województwa podlaskiego są bardzo zróżnicowane. Zdecydowanie 

największe wartości tej zmiennej na mieszkańca przypadają w powiecie bielskim, 

a najmniejsze w powiatach: sejneńskim, sokólskim i kolneńskim (Wykres 3).  
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WYKRES 3. NAKŁADY INWESTYCYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWACH WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI W 

ZŁ NA 1 MIESZKAŃCA W 2011 R. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

W przypadku nakładów inwestycyjnych i wartości brutto środków trwałych 

przypadających na mieszkańca, przodują miasta Białystok i Suwałki oraz powiat 

siemiatycki. Najmniejsze nakłady występują w powiatach: kolneńskim, suwalskim 

i sejneńskim (Wykres 4). 

 
WYKRES 4. NAKŁADY INWESTYCYJNE I WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRAWAŁYCH NA 

1 MIESZKAŃCA W POWIATACH WOJEWÓDZTWA PODLAKSIEGO W 2011 R. 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Kolejne zmienne diagnostyczne (X5, X6 i X7) dotyczą zakresu pomocy społecznej 

świadczonej mieszkańcom powiatów, a ich wartości zostały obliczone na podstawie danych 

publikowanych przez MPiPS. Najmniejsza liczba osób w rodzinach objętych pomocą 

społeczną z powodu ubóstwa na 1000 mieszkańców (X5) występuje w mieście Białystok oraz 

w powiatach wysokomazowieckim i białostockim. Najwięcej pomocy w tym zakresie 

występuje w powiatach: sejneńskim, grajewskim i sokólskim (Wykres 5). 

 

 
WYKRES 5. LICZBA OSÓB W RODZINACH OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ Z POWODU UBÓSTWA NA 

1000 MIESZKAŃCÓW W POWIATACH WOJEWÓDZTWA PODLAKSIEGO W 2011 R. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

Liczba osób w rodzinach niepełnych objętych pomocą społeczną (X6) w 2011 r. 

w najmniejszym zakresie występuje w Łomży, w powiatach bielskim oraz kolneńskim, zaś 

w największym w mieście Suwałki oraz powiatach: sejneńskim i sokólskim (Wykres 6).  
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WYKRES 6. LICZBA OSÓB W RODZINACH NIEPEŁNYCH OBJETYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ NA 1000 

MIESZKAŃCÓW W POWIATACH WOJEWÓDZTWA PODLAKSIEGO W 2011 R.

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Najmniejszą liczbą osób w rodzinach wielodzietnych objętych pomocą społeczną (X7) 

charakteryzują się miasta Białystok i Łomża oraz powiat hajnowski. Najwięcej pomocy 

z tego tytułu udziela się w powiatach: kolneńskim, sokólskim oraz grajewskim (Wykres 7).  
  

WYKRES 7. LICZBA OSÓB W RODZINACH WIELODZIETNYCH OBJĘTYCH POMOCĄSPOŁECZNĄ NA 

1000 MIESZKAŃCÓW W POWIATACH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2011 R. 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Istotnym czynnikiem wpływającym na poziom ubóstwa jest bezrobocie. Pod 

względem liczby bezrobotnych przeliczonych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

(X8) ranking powiatów kształtuje się w ten sposób, że jego pierwsze miejsca zajmują powiaty 

o najmniejszej liczbie bezrobotnych czyli siemiatycki, bielski i suwalski, zaś miejsca 

ostatnie należą do powiatów o największym bezrobociu, czyli: sejneńskiego, grajewskiego 

i kolneńskiego (Wykres 8). 

 

 
WYKRES 8. LICZBA BEZROBOTNYCH NA 1000 MIESZKAŃCÓW W WIEKU PRODUKCYJNYM 

W POWIATACH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2011 R. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Na poziom ubóstwa wpływa również wynagrodzenie mieszkańców. Najwyższe 

średnie zarobki miesięczne brutto (X9) występują w powiatach: bielskim, grajewskim oraz 

augustowskim. Najmniejsze wynagrodzenia występują z kolei w powiatach: suwalskim, 

siemiatyckim i białostockim (Wykres 9). 
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WYKRES 9. PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO W ZŁ W POWIATACH 

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2011 R. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Opisane zmienne diagnostyczne posłużyły do stworzenia zmiennej syntetycznej 

określającej stopień zagrożenia ubóstwem w powiatach województwa podlaskiego, w ten 

sposób, że wyższa wartość zmiennej syntetycznej oznacza mniejszy stopień zagrożenia 

ubóstwem. Wartości liczbowe zmiennej syntetycznej zostały podzielone na pięć przedziałów 

określających stopień zagrożenia ubóstwem (Tabela 6). Wyznaczenie zmiennej syntetycznej 

pozwoliło na utworzenie rankingu powiatów ze względu na stopień zagrożenia ubóstwem 

w 2011 r. (Tabela 7).  

 
TABELA 6. PRZEDZIAŁY STOPNIA ZAGROŻENIA UBÓSTWEM WYZNACZONE ZA POMOCĄ ZMIENNEJ 

SYNTETYCZNEJ DLA POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2011 R. 

Przedziały zmiennej 

syntetycznej 
Stopień zagrożenia ubóstwem 

<0,70 – 1,03) Bardzo niski 

<0,37 – 0,70) Niski 

<0,03 – 0,37) Umiarkowany 

<-0,30 – 0,03) Wysoki 

<-0,63 – -0,30) Bardzo wysoki 

Źródło: opracowanie własne 

 

Najmniejszym stopniem zagrożenia ubóstwem charakteryzuje się powiat bielski 

i miasto Białystok. Tam stopnień zagrożenia ubóstwem był bardzo niski. Na drugim krańcu 
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rankingu znalazły się natomiast powiaty: sejneński, kolneński, sokólski i suwalski, gdzie 

stopnień zagrożenia ubóstwem jest bardzo wysoki.  

 
TABELA 7. RANKING POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZE WZGLĘDU NA STOPIEŃ 

ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W 2011 R. 

POWIAT 

Wartość 

zmiennej 

syntetycznej 

Miejsce w 

rankingu 

Stopień zagrożenia 

ubóstwem 

Powiat bielski 1,029 1 bardzo niski 

Powiat m. Białystok 0,715 2 bardzo niski 

Powiat wysokomazowiecki 0,349 3 umiarkowany 

Powiat m. Łomża 0,339 4 umiarkowany 

Powiat siemiatycki 0,196 5 umiarkowany 

Powiat augustowski 0,153 6 umiarkowany 

Powiat hajnowski 0,131 7 umiarkowany 

Powiat łomżyński 0,031 8 wysoki 

Powiat białostocki -0,052 9 wysoki 

Powiat m. Suwałki -0,114 10 wysoki 

Powiat zambrowski -0,208 11 wysoki 

Powiat grajewski -0,222 12 wysoki 

Powiat moniecki -0,222 13 wysoki 

Powiat suwalski -0,300 14 bardzo wysoki 

Powiat sokólski -0,466 15 bardzo wysoki 

Powiat kolneński -0,517 16 bardzo wysoki 

Powiat sejneński -0,629 17 bardzo wysoki 

Źródło: opracowanie własne 

 

Inną metodą porządkowania wykorzystaną w badaniu było porządkowanie 

nieliniowe za pomocą metody Warda należącej do metod aglomeracyjnych. W wyniku 

zastosowania tej metody uzyskano dendrogram, na podstawie którego wyróżniono cztery 

skupienia powiatów podobnych pod względem stopnia zagrożenia ubóstwem w 2011 r. 

(Rysunek 2).  
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RYSUNEK 2. DENDROGRAM PRZEDSTAWIAJĄCY PODZIAŁ POWATÓW WOJEWÓDZTWA 

PODLASKIEGO ZE WZGLĘDU NA POZIOM ZOGROŻENIA UBÓSTWEM W 2011 R. 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

Biorąc pod uwagę dendrogram zauważamy, że w skupieniu pierwszym znalazły się 

powiaty: białostocki, wysokomazowiecki, siemiatycki, hajnowski, sokólski, suwalski, 

łomżyński, moniecki, zambrowski. Skupienie drugie tworzy jeden powiat, a jest nim powiat 

bielski. W skład trzeciego skupienia weszły powiaty: kolneński, augustowski, grajewski, 

sejneński. Do ostatniego skupienia weszły trzy największe miasta województwa podlaskiego: 

Białystok, Łomża i Suwałki. 

 
TABELA 8. ŚREDNIE POZIOMY ZMIENNYCH DIAGNOSTYCZNYCH W SKUPIENIACH POWIATÓW DLA 

2011 R. 

Skupieni X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

skupienie 1 854,13 27,29 1660,11 13775,78 78,08 11,73 15,61 7,7 2961,11 

skupienie 2 887,90 28,10 12540,00 23138,00 57,12 7,08 11,78 6,0 3501,66 

skupienie 3 910,11 24,30 1555,75 15939,00 99,37 11,24 23,71 13,2 3276,28 

skupienie 4 4318,04 22,97 2061,00 32173,67 52,25 15,69 8,46 8,2 3074,13 

ogółem 1480,57 25,87 2346,29 18082,18 77,30 12,04 16,03 9,0 3087,01 

Źródło: opracowanie własne 
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Średnie poziomy zmiennych diagnostycznych w wyłonionych skupieniach pokazują 

ich różnice w poszczególnych grupach (Tabela 8).  

Charakterystyczne dla powiatów z pierwszego skupienia jest to, że osiągają one 

najniższe średnie poziomy, w porównaniu do innych skupień, odnośnie zmiennych: X1- 

dochody budżetów powiatów, X4 - nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach wg 

wybranych sekcji oraz X9 - przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł.  

Skupienie 2, czyli powiat bielski charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem 

nakładów inwestycyjnych (zmienna X3) oraz najwyższą średnia wynagrodzeń (zmienna X9) 

i jednocześnie najniższym bezrobociem (zmienna X8). 

Skupienie 3, to jednostki, w których w wysokim zakresie udzielana jest pomoc 

społeczna, świadczą o tym wysokie średnie poziomy zmiennych: X5 - liczba osób 

w rodzinach objętych pomocą społeczną z powodu ubóstwa na 1000 mieszkańców oraz X7- 

liczba osób w rodzinach wielodzietnych objętych pomocą społeczną na 1000 mieszkańców. 

Ponadto w tych powiatach obserwujemy bardzo wysokie bezrobocie (zmienna X8). 

Ostatnie czwarte skupienie składające się z największych miast województwa 

podlaskiego charakteryzuje się najwyższym poziomem zmiennej X1 czyli dochodami 

budżetów powiatów na 1 mieszkańca, najwyższymi nakładami inwestycyjnymi i wartością 

brutto środków trwałych na 1 mieszkańca (X4). W powiatach tych obserwuje się dość niską 

liczbę osób korzystających z pomocy społecznej. Można zatem stwierdzić, że powiaty te są 

najbardziej rozwinięte ekonomiczne i jest w nich najmniej osób korzystających z pomocy 

społecznej z tytułu ubóstwa. 
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1.3. POZIOM UBÓSTWA W GMINACH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2011 R. 

 

Przeprowadzona analiza poziomu ubóstwa w powiatach województwa podlaskiego 

pozwala określić stopień zagrożenia ubóstwem dla poszczególnych powiatów. Wydaje się, że 

takie spojrzenie jest zbyt ogólne biorąc pod uwagę fakt, że powiaty składają się z kilku lub 

kilkunastu gmin. W niniejszym rozdziale zostanie przeprowadzona analiza zagrożenia 

ubóstwem na poziomie gmin województwa podlaskiego, a jej wyniki pozwolą na bardziej 

szczegółowe wnioski i ukażą zróżnicowanie gmin ze względu na poziom ubóstwa.  

W celu określenia stopnia zagrożenia ubóstwem w gminach województwa 

podlaskiego wykorzystano metody wielowymiarowej analizy statystycznej. W pierwszym 

kroku dokonano przeglądu kształtowania się zmiennych diagnostycznych charakteryzujących 

ubóstwo w gminach w 2011 r. Jako zmienne diagnostyczne wykorzystano w poniższych 

analizach wybrane wskaźniki określające sytuację społeczno-gospodarczą. Wskaźniki te 

zostały wyznaczone na podstawie danych GUS oraz MPiPS. Liczba dostępnych zmiennych 

dla gmin była mniejsza od liczby zmiennych dostępnych na poziomie powiatów. Dlatego też 

zestaw zmiennych diagnostycznych dla gmin województwa podlaskiego przedstawiał się 

następująco: 

 

X1 - Dochody budżetów gmin ogółem na 1 mieszkańca w złotych  

X2 - Liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną z powodu ubóstwa na 1000 

mieszkańców 

X3 - Liczba osób w rodzinach niepełnych objętych pomocą społeczną na 1000 mieszkańców 

X4 - Liczba osób w rodzinach wielodzietnych objętych pomocą społeczną na 1000 

mieszkańców 

X5 - Liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

 

W oparciu o zmienne diagnostyczne zbudowano syntetyczny miernik stopnia 

zagrożenia ubóstwem w gminach województwa podlaskiego. Pozwoliło to na 

utworzenie rankingów gmin ze względu na stopień zagrożenia ubóstwem w 2011 r. 

W tabeli 9 przedstawiono poziomy wybranych statystyk opisowych (średnia 

arytmetyczna, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, wartość minimalna oraz 

maksymalna) dotyczących realizacji zmiennych diagnostycznych w 2011 r.  

Sytuację ekonomiczną gmin ilustrują dochody ich budżetów. Średni poziom tej 

zmiennej dla roku 2011 wynosił 3115,40 zł na 1 mieszkańca. Zróżnicowanie gmin ze względu 

na dochody jest dość słabe, o czy informuje niższy niż 25% poziom współczynnika 

zmienności. W 2011 r. różnica między minimalnymi a maksymalnymi odchodami wynosiła 

ponad 5000 zł. 
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TABELA 9. STATYSTYKI OPISOWE ZMIENNYCH DIAGNOSTYCZNYCH WYZNACZONE DLA GMIN 

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZA 2011 R. 

Zmienna 

diagnostyczna 
Średnia 

Odchylenie 

standardowe 

Współczynnik 

zmienności (%) 
Min Max 

X1 3115,40 759,22 24,37 2203,35 7349,30 

X2 87,30 50,01 57,29 5,60 278,25 

X3 10,76 6,43 59,75 0,00 28,28 

X4 18,13 19,62 108,21 0,00 101,61 

X5 8,39 3,28 39,06 2,30 19,30 

Źródło: opracowanie własne 

 

TABELA 10. RANKING GMIN ZE WZGLĘDU NA DOCHODY BUDŻETÓW GMIN OGÓŁEM NA 

1 MIESZKAŃCA W ZŁOTYCH W 2011 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Dokonując rankingu samorządów gminnych na terenie województwa podlaskiego pod 

względem ilości środków w budżetach na pierwszym miejscu w 2011 r. znalazła się gmina 

Mielnik. Na ostatnim miejscu plasuje się gmina wiejska Mońki. Dziesięć pierwszych 

i ostatnich miejsc pod względem wielkości dochodów budżetowych gmin prezentuje tabela 

10. 

Miejsce w 

rankingu 

Gmina 

dochody budżetów gmin 

ogółem na 1 mieszkańca 

w złotych 

2009 

1 Mielnik 7349,30 

2 Płaska 5141,64 

3 Rudka 4994,37 

4 Korycin 4948,25 

5 Białowieża 4908,20 

6 M. Łomża 4523,67 

7 Puńsk 4472,18 

8 M. Białystok 4323,64 

9 Perlejewo 4262,52 

10 Jeleniewo 4197,28 

… 

109 Grajewo 2323,46 

110 Siemiatycze 2321,79 

111 Wasilków 2317,43 

112 Choroszcz 2304,33 

113 Kuźnica 2296,86 

114 Augustów 2293,30 

115 Łomża 2277,56 

116 Hajnówka 2263,08 

117 Brańsk 2254,45 

118 Mońki 2203,35 
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Poziom dochodów gmin wpływa na sytuację ekonomiczną regionu, a co z tym się 

łączy - na poziom ubóstwa. Gminy, w których dochody są wyższe mają mniejszą szansę na 

zagrożenie ubóstwem, natomiast istnieje większe prawdopodobieństwo, iż gminy 

o najniższych dochodach będą bardziej zagrożone ubóstwem. Rozkład dochodów budżetów 

gmin przedstawiono na Wykresie 10. Większość gmin (36%) charakteryzuje się dochodami 

z przedziału 2500-3000 zł na mieszkańca. Tylko jedna gmina miała dochody dużo wyższe od 

pozostałych gmin, jest to Mielnik, który w 2011 r. osiągnęła kwotę dochodów równą 7349,30 

zł na mieszkańca.  

 
WYKRES 10. ROZKŁAD DOCHODÓW BUDŻETÓW GMIN W 2011R. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

Grupę gmin najbardziej zagrożonych ubóstwem stanowią gminy, w których 

największy odsetek mieszkańców korzysta z różnych powodów z pomocy społecznej. 

W przypadku pomocy społecznej z powodu ubóstwa (X2) średnio na 1000 mieszkańców 

gminy korzystają z niej 87 osób. Na uwagę zasługuje fakt, że gminy są dość silnie 

zróżnicowane ze względu na liczbę korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa, 

o czym świadczy poziom współczynnika zmienności bliski 60% oraz różnica pomiędzy 

najmniejszą a największą liczbą osób korzystających z pomocy (Tabela 9). 

Najwięcej osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa odnotowano 

w gminach Płaska i Zbójna, najmniej natomiast w gminach Wysokie Mazowieckie (gmina 

wiejska), Czyże, oraz Dobrzyniewo Duże (Tabela 11). 
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TABELA 11. RANKING GMIN ZE WZGLĘDU NA LICZBĘ OSÓB W RODZINACH OBJĘTYCH POMOCĄ 

SPOŁECZNĄ Z POWODU UBÓSTWA NA 1000 MIESZKAŃCÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Dla największego odsetka gmin (44%) liczba osób w rodzinach objętych pomocą 

społeczną z powodu ubóstwa na 1000 mieszkańców waha się od ok. 50 do 100 (Wykres 11). 

Dla ok 4% gmin liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną z powodu ubóstwa jest 

bardzo duża i wynosi ponad 200 osób na 1000 mieszkańców gminy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce w 

rankingu 
Gmina 

Liczba osób w rodzinach 

objętych pomocą społeczną z 

powodu ubóstwa na 1000 

mieszkańców 

1 Wysokie Mazowieckie (w) 5,60 

2 Czyże 9,77 

3 Bargłów Kościelny 10,37 

4 Dobrzyniewo Duże 17,40 

5 Supraśl 22,62 

6 Wysokie Mazowieckie (m) 23,69 

7 Grajewo 26,65 

8 Czyżew 29,09 

9 Szepietowo 31,06 

10 Mońki 31,44 

… 

109 Turośl 166,25 

110 Czeremcha 168,81 

111 Giby 169,30 

112 Wiżajny 174,74 

113 Wąsosz 189,18 

114 Korycin 190,10 

115 Rajgród 206,49 

116 Lipsk 208,54 

117 Zbójna 230,33 

118 Płaska 278,25 
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WYKRES 11. ROZKŁAD LICZBY OSÓB W RODZINACH OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ Z POWODU 

UBÓSTWA NA 1000 MIESZKAŃCÓW W GMINACH W 2011 R. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

Kolejną zmienną diagnostyczną jest liczba osób w rodzinach niepełnych 

korzystających pomocy społecznej (X3). Średnio w 2011 r. w gminach na 1000 mieszkańców 

z takiej formy pomocy korzystało ok. 11 osób. Zróżnicowanie gmin ze względu na tą zmienną 

jest dość silne (współczynnik zmienności wynosi ok. 60%), co oznacza, że liczba występują 

dość duże różnice otrzymujących pomoc z tego tytułu w poszczególnych gminach. Świadczy 

o tym również duża różnica pomiędzy minimalną a maksymalną liczbą korzystających z tego 

rodzaju pomocy (tabela 11).  

Brakiem pomocy społecznej dla rodzin niepełnych charakteryzują się gminy: Suraż 

i Czeremcha, zaś najwięcej tego rodzaju pomocy udziela się w mieście Suwałki (Tabela 12). 

 

 
TABELA 12. RANKING GMIN ZE WZGLĘDU NA LICZBĘ OSÓB W RODZINACH NIEPEŁNYCH OBJĘTYCH 

POMOCĄ SPOŁECZNĄ NA 1000 MIESZKAŃCÓW 

Miejsce w 

rankingu 
Gmina 

Liczba osób w rodzinach 

niepełnych objętych pomocą 

społeczną na 1000 mieszkańców 

1 Suraż 0,00 

2 Czeremcha 0,00 

3 Kleszczele 0,72 

4 Narew 1,28 

5 Perlejewo 1,63 

6 Grabowo 1,64 

7 Rudka 1,97 

8 Narewka 2,06 
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Źródło: opracowanie własne 

 

Ponad 80% gmin charakteryzuje się liczbą osób w rodzinach niepełnych 

korzystających z pomocy społecznej mniejszą od 20. Taka sytuacja miała miejsce zarówno 

w roku 2009, jak i w 2010. Zdecydowanie niewiele gmin osiąga wysoki wskaźnik tego 

rodzaju pomocy społecznej (Wykres 12). 

 

 
WYKRES 12. ROZKAD LICZBY OSÓB W RODZINACH NIEPEŁNYCH OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ 

NA 1000 MIESZKAŃCÓW W GMINACH W 2011 R. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

Kolejnym wskaźnikiem liczby osób korzystających z pomocy społecznej jest liczba 

osób w rodzinach wielodzietnych na 1000 mieszkańców objętych pomocą społeczną. Średnia 

liczba osób, którym taka pomoc jest udzielana wynosi w gminach województwa podlaskiego 

9 Klukowo 2,18 

10 Wysokie Mazowieckie (w) 2,24 

… 

109 Krasnopol 20,89 

110 Filipów 21,17 

111 Czarna Białostocka 21,28 

112 Nurzec-Stacja 21,28 

113 Krypno 21,41 

114 Jeleniewo 21,73 

115 Giby 22,71 

116 Szudziałowo 23,03 

117 Sejny 23,68 

118 M. Suwałki 28,28 
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ok. 18 osób na 1000 mieszkańców, ale jest to zmienna bardzo silnie zróżnicowana. 

Współczynnik zmienności wyniósł bowiem ponad 100%, zaś różnica pomiędzy maksymalną 

a minimalną wartością tej zmiennej wyniosła 102 osoby (Tabela 9).  

Jak ilustruje ranking gmin pod względem liczby osób w rodzinach wielodzietnych 

objętych pomocą społeczną (Tabela 13) w województwie występują gminy, gdzie nie 

udzielana jest pomoc z tego tytułu. Do tej grupy należy 9 gmin tworzących pierwsze miejsca 

w rankingu: Czyże, Rudka, Narewka, Wiżajny, Narew, Suraż, Czeremcha, Krypno i Sejny.  

Gminy, gdzie udziela się najwięcej tego rodzaju pomocy to: Janów, Jeleniewo 

i Kolno. Szczegółowy rozkład tej zmiennej diagnostycznej prezentuje wykres (Wykres 13). 

Ponad połowa gmin charakteryzuje się liczbą osób w rodzinach wielodzietnych objętych 

pomocą społeczną poniżej 20 osób na 1000 mieszkańców. 

 

 
TABELA 13. RANKING GMIN ZE WZGLĘDU NA LICZBĘ OSÓB W RODZINACH WIELODZIETNYCH 

OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ W 2011 R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

 

 

Miejsce w 

rankingu 
Gmina 

Liczba osób w rodzinach 

wielodzietnych objętych pomocą 

społeczną na 1000 mieszkańców 

1 Czyże 0,00 

2 Rudka 0,00 

3 Narewka 0,00 

4 Wiżajny 0,00 

5 Narew 0,00 

6 Suraż 0,00 

7 Czeremcha 0,00 

8 Krypno 0,00 

9 Sejny 0,00 

… 

109 Przytuły 47,86 

110 Nowy Dwór 48,47 

111 Stawiski 54,43 

112 Boćki 61,09 

113 Bargłów Kościelny 68,42 

114 Szczuczyn 70,62 

115 Mały Płock 73,05 

116 Kolno 81,27 

117 Jeleniewo 87,22 

118 Janów 101,61 
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WYKRES 13. ROZKŁAD LICZBY OSÓB W RODZINACH WIELODZITNYCH OBJĘTYCH POMOCĄ 

SPOŁECZNĄ NA 1000 MIESZKAŃCÓW W GMINACH W 2011 R. 

 
 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Jednym ze wskaźników pomiaru ubóstwa jest również stopa bezrobocia. 

W najtrudniejszej sytuacji znajdują się osoby żyjące w regionach o szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy, często dotknięte bezrobociem. Ubóstwem zagrożone są przede 

wszystkim osoby i rodziny osób bezrobotnych. Czynnikiem decydującym o sytuacji 

materialnej jednostki i jej rodziny jest bowiem miejsce zajmowane na rynku pracy. 

Bezrobocie w gminach badano za pomocą udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym.  

Średni udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi blisko 

8,39. W gminach występuje dość sile zróżnicowanie bezrobocia, o czym informuje 

współczynnik zmienności na poziomie ok. 40% (Tabela 9).  

Gminy najmniej narażone na bezrobocie to: Parlejewo, Brańsk, Grodzisk i Kobylin 

Borzymy, gdzie udział bezrobotnych w wieku produkcyjnym jest poniżej 3%. Na drugim 

końcu tego rankingu znajdują się takie gminy jak: Giby i miejska gmina Sejny, gdzie udział 

bezrobotnych wynosi 19% i więcej (Tabela 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

39 
 

TABELA 14. RANKING GMIN POD WZGLĘDEM ZAGROŻENIA UBÓSTWEM ZE WZGLĘDU NA UDZIAŁ 

BEZROBOTNYCH W LICZBIE LUDNOŚCI W WIEKU PRODUKCYJNYM W 2011 R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Rozkład liczby bezrobotnych zilustrowano na Wykresie 14. Najwięcej, około 30% 

gmin charakteryzuje się udziałem z przedziału od 6% do 8%. Najwyższe bezrobocie 

występuje w około 2% gmin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce w 

rankingu 
Gmina 

Udział bezrobotnych w liczbie 

ludności w wieku 

produkcyjnym 

1 Perlejewo 2,3 

2 Brańsk 2,8 

3 Grodzisk 2,9 

4 Kobylin-Borzymy 3 

5 Czyże 3,2 

6 Drohiczyn 3,9 

7 Boćki 4,1 

8 Jaświły 4,4 

9 Dziadkowice 4,6 

10 Wiżajny 4,8 

… 

109 Szczuczyn 13,6 

110 Krasnopol 13,7 

111 Płaska 14,4 

112 Rajgród 14,4 

113 Grajewo 14,6 

114 Gródek 14,6 

115 Sejny (w) 15,4 

116 Kolno (m) 16 

117 Giby 19 

118 Sejny (m) 19,3 
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WYKRES 14. UDZIAŁ LICZBY BEZROBOTNYCH W LICZBIE LUDNOŚCI W WIEKU PRODUKCYJNYM 

W GMINACH W 2011 R. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

Przedstawione zmienne diagnostyczne posłużyły do wyznaczenia zmiennej 

syntetycznej. Za pomocą wartości liczbowych zmiennej syntetycznej wyznaczono przedziały 

określające stopień zagrożenia ubóstwem gmin województwa podlaskiego (Tabela 15).  

 
 

TABELA 15. PRZEDZIAŁY STOPNIA ZAGROŻENIA UBÓSTWEM WYZNACZONE ZA POMOCĄ ZMIENNEJ 

SYNTETYCZNEJ DLA GMIN WOJEWÓDZWTA PODLASKIEGO W 2011 R. 

Przedział liczbowy 

zmiennej syntetycznej 

Stopień zagrożenia 

ubóstwem 

(0,58-1,07> Bardzo niski 

(0,10-0,58> Niski 

(-0,39-0,10> Umiarkowany 

(-0,88- -0,39> Wysoki 

<-1,36 - -0,88> Bardzo wysoki 

Źródło: opracowanie własne 

 

Graficzną ilustracją przestrzennego zróżnicowania gmin ze względu na stopień 

zagrożenia ubóstwem przedstawiono na mapie województwa podlaskiego (Mapka 10).  
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MAPKA 10. STOPIEŃ ZAGROŻENIA UBÓSTWEM GMIN WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2011 R. 

 

bardzo wysoki 

wysoki 

umiarkowany 

niski 

bardzo niski 

Stopień zagrożenia 

ubóstwem 

 
 

Źródło: opracowanie własne 

 

W tabeli 16 przedstawiono ranking gmin województwa podlaskiego ze względu na 

stopień zagrożenia ubóstwem oraz poziomy zmiennych diagnostycznych w 2011 r. 

wykorzystane do stworzenia zmiennej syntetycznej.  
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TABELA 16. WARTOŚCI ZMIENNYCH DIAGNOSTYCZNYCH W 2011 R., ZMIENNEJ SYNTETYCZNEJ ORAZ STOPIEŃ ZAGROŻENIA UBÓSTWEM GMIN 

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

Gmina 

Dochody 

budżetów gmin 

ogółem na 1 

mieszkańca w 

złotych 

Liczba osób w 

rodzinach objętych 

pomocą społeczną z 

powodu ubóstwa na 

1000 mieszkańców 

Liczba osób w 

rodzinach niepełnych 

objętych pomocą 

społeczną na 1000 

mieszkańców 

Liczba osób w 

rodzinach 

wielodzietnych objętych 

pomocą społeczną na 

1000 mieszkańców 

Liczba bezrobotnych 

na 1000 

mieszkańców w 

wieku 

produkcyjnym 

Wartości 

zmiennej 

syntetycznej 

Stopień 

zagrożenia 

ubóstwem 

Miejsce w 

rankingu 

Mielnik 7349,3 82,75 16,24 25,14 5,5 1,07 bardzo niski 1 

Perlejewo 4262,52 92,36 1,63 10,41 2,3 1,02 bardzo niski 2 

Białowieża 4908,2 65,30 3,48 6,97 10 0,80 bardzo niski 3 

Kobylin-Borzymy 3151,93 38,56 4,89 9,78 3 0,80 bardzo niski 4 

Czyże 3146,18 9,77 11,47 0,00 3,2 0,80 bardzo niski 5 

Rudka 4994,37 143,14 1,97 0,00 7,9 0,76 bardzo niski 6 

Rutka-Tartak 3419,67 38,96 6,09 2,44 5,5 0,76 bardzo niski 7 

M. Łomża 4523,67 57,73 6,72 5,22 9 0,71 bardzo niski 8 

Narewka 3336,35 59,10 2,06 0,00 7,5 0,68 bardzo niski 9 

Nowe Piekuty 3800,3 46,61 7,28 18,45 5,1 0,65 bardzo niski 10 

M. Białystok 4323,64 37,50 12,08 4,26 8 0,64 bardzo niski 11 

Drohiczyn 4035,91 64,58 14,45 3,54 3,9 0,64 bardzo niski 12 

Wysokie Mazowieckie 2960,28 5,60 2,24 29,66 5,3 0,62 bardzo niski 13 

Wysokie Mazowieckie 2919,62 23,69 5,22 2,43 7,2 0,61 bardzo niski 14 

Dobrzyniewo Duże 2983,43 17,40 7,01 5,95 6,9 0,58 niski 15 

Śniadowo 2721,1 43,81 4,47 1,07 6,7 0,54 niski 16 

Czyżew 3583,25 29,09 13,18 1,52 6,9 0,54 niski 17 

Zawady 3466,46 91,28 5,86 8,96 4,9 0,54 niski 18 

Michałowo 3665,18 55,60 4,03 2,09 10,2 0,53 niski 19 

Kleszczele 3343,09 111,83 0,72 2,16 7,1 0,52 niski 20 

Bielsk Podlaski 2472,56 36,64 6,85 21,40 5,6 0,51 niski 21 

Brańsk 2254,45 72,25 6,37 1,59 2,8 0,48 niski 22 

Klukowo 2739,62 71,16 2,18 12,40 5,6 0,46 niski 23 

Raczki 2884,81 56,11 9,82 2,29 5,1 0,46 niski 24 
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Suwałki 4003,04 75,72 9,76 16,63 6,4 0,45 niski 25 

Supraśl 2479,3 22,62 5,46 3,16 8,3 0,41 niski 26 

Jaświły 2530,88 94,41 4,24 5,16 4,4 0,40 niski 27 

Wiżajny 3737,26 174,74 5,25 0,00 4,8 0,39 niski 28 

Kołaki Kościelne 2699,46 84,98 4,93 6,16 5,4 0,39 niski 29 

Poświętne 3215,46 89,09 4,87 6,77 7,4 0,38 niski 30 

Bakałarzewo 2709,65 57,99 3,24 27,86 4,8 0,36 niski 31 

Siemiatycze 2944,02 64,67 8,93 11,12 5,3 0,36 niski 32 

Puńsk 4472,18 100,86 5,32 8,10 12 0,35 niski 33 

Hajnówka 3702,43 96,36 5,45 24,03 6,3 0,35 niski 34 

Miastkowo 3109,26 71,26 3,22 16,55 8 0,34 niski 35 

Nowinka 3661,29 60,22 10,49 3,72 9,6 0,33 niski 36 

Piątnica 2585,73 85,38 2,50 10,20 6,6 0,32 niski 37 

Szumowo 2437,5 40,19 7,40 5,60 7,4 0,30 niski 38 

Bielsk Podlaski 2379,89 34,50 3,46 0,75 6,9 0,29 niski 39 

Narew 3116,92 131,63 1,28 0,00 8,6 0,29 niski 40 

Grodzisk 2765,19 61,65 7,38 34,95 2,9 0,28 niski 41 

Ciechanowiec 2851,38 81,13 5,55 8,92 7,3 0,28 niski 42 

Wyszki 3234,7 138,09 6,55 5,70 5,3 0,27 niski 43 

Suraż 2999,28 135,90 0,00 0,00 8,8 0,27 niski 44 

Juchnowiec Kościelny 2798,95 41,39 9,35 13,06 7,4 0,26 niski 45 

Dziadkowice 3555,5 83,58 16,98 9,66 4,6 0,25 niski 46 

Radziłów 3871,63 64,49 5,18 36,03 8,9 0,25 niski 47 

Nowogród 3060,06 46,76 7,67 14,39 9,2 0,23 niski 48 

Brańsk 3308,67 55,08 13,90 15,96 6,3 0,23 niski 49 

Grabowo 2882,63 82,29 1,64 17,50 8,9 0,22 niski 50 

Czeremcha 3112,76 168,81 0,00 0,00 8,1 0,21 niski 51 

Krypno 3750,31 75,67 21,41 0,00 6,4 0,19 niski 52 

Przytuły 2894,15 36,92 6,38 47,86 5,1 0,18 niski 53 
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Korycin 4948,25 190,10 17,65 5,50 5,3 0,17 niski 54 

Wizna 2579,82 34,76 10,82 15,65 7,3 0,16 niski 55 

Sokoły 2435,54 43,49 7,89 24,18 6,3 0,15 niski 56 

Sidra 2735,48 82,59 7,29 2,16 9,1 0,15 niski 57 

Dubicze Cerkiewne 3941,77 76,88 18,93 11,47 7,5 0,13 niski 58 

Augustów 3137,26 62,48 6,68 23,39 9,5 0,11 niski 59 

Przerośl 3574,12 164,92 11,13 7,20 5,7 0,07 umiarkowany 60 

Choroszcz 2304,33 31,78 10,12 22,51 7 0,07 umiarkowany 61 

Tykocin 2741,96 76,27 16,83 3,40 6,4 0,03 umiarkowany 62 

Suchowola 3560,76 105,47 7,83 22,93 9,4 0,03 umiarkowany 63 

Siemiatycze 2321,79 63,43 14,39 7,29 6,3 0,01 umiarkowany 64 

Zambrów 2457,52 61,61 7,81 23,66 7,7 0,01 umiarkowany 65 

Zabłudów 2565,49 61,68 13,28 5,27 9,1 -0,03 umiarkowany 66 

Jedwabne 2625,95 79,16 13,94 14,47 6,6 -0,05 umiarkowany 67 

Turośń Kościelna 2877,7 87,45 10,63 28,64 7 -0,08 umiarkowany 68 

Kolno 3002,53 108,17 11,82 81,27 11,5 -0,08 umiarkowany 69 

M. Suwałki 4106,82 61,54 28,28 15,91 7,7 -0,12 umiarkowany 70 

Wasilków 2317,43 42,11 17,69 3,40 8,8 -0,12 umiarkowany 71 

Grajewo 2897,44 26,65 17,71 8,44 12 -0,15 umiarkowany 72 

Mońki 2203,35 31,44 12,33 26,08 8,5 -0,15 umiarkowany 73 

Goniądz 3129,24 148,10 8,84 14,60 8,6 -0,16 umiarkowany 74 

Kulesze Kościelne 2783,18 52,39 14,01 42,64 6,2 -0,17 umiarkowany 75 

Augustów 2293,3 62,64 10,25 8,18 11,3 -0,18 umiarkowany 76 

Kuźnica 2296,86 107,43 6,99 7,22 10,6 -0,20 umiarkowany 77 

Sztabin 2730,65 91,43 5,40 33,52 10 -0,21 umiarkowany 78 

Turośl 3706,81 166,25 4,04 16,16 13,4 -0,24 umiarkowany 79 

Milejczyce 2586,51 73,45 10,08 32,17 8,9 -0,24 umiarkowany 80 

Filipów 3607,5 113,05 21,17 7,64 9,2 -0,24 umiarkowany 81 

Knyszyn 2394,03 52,58 16,18 13,14 9,6 -0,24 umiarkowany 82 
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Łomża 2277,56 72,27 10,16 29,75 8,2 -0,25 umiarkowany 83 

Zambrów 2970,83 54,76 19,03 13,98 10,8 -0,27 umiarkowany 84 

Szypliszki 3165,98 115,64 16,59 29,41 6,4 -0,28 umiarkowany 85 

Trzcianne 2848,1 132,42 15,71 16,58 6,6 -0,28 umiarkowany 86 

Bargłów Kościelny 3760,55 10,37 15,72 68,42 9,9 -0,28 umiarkowany 87 

Jasionówka 2594,43 141,52 19,07 3,01 5,5 -0,28 umiarkowany 88 

Hajnówka 2263,08 101,72 18,02 6,02 7,1 -0,31 umiarkowany 89 

Szepietowo 2382,6 31,06 18,86 34,45 7,3 -0,32 umiarkowany 90 

Orla 3073,97 61,54 19,97 41,57 6,9 -0,34 umiarkowany 91 

Wąsosz 2971,72 189,18 5,31 8,60 11,1 -0,34 umiarkowany 92 

Szudziałowo 3560,76 104,08 23,03 4,91 11,4 -0,38 umiarkowany 93 

Czarna Białostocka 2793,86 79,72 21,28 9,12 10 -0,39 wysoki 94 

Stawiski 2929,82 40,52 14,83 54,43 8,9 -0,39 wysoki 95 

Łapy 2464,5 60,08 20,11 7,44 11 -0,40 wysoki 96 

Boćki 2779,68 76,05 17,48 61,09 4,1 -0,43 wysoki 97 

Sejny 2446,09 129,74 23,68 30,44 15,4 -0,46 wysoki 98 

Płaska 5141,64 278,25 4,23 31,51 14,4 -0,53 wysoki 99 

Grajewo 2323,46 93,21 11,62 7,53 14,6 -0,53 wysoki 100 

Rutki 2411,86 117,56 8,91 35,32 10,7 -0,57 wysoki 101 

Zbójna 3350,41 230,33 14,69 5,65 9,6 -0,58 wysoki 102 

Gródek 2759,65 112,50 12,32 19,19 14,6 -0,63 wysoki 103 

Sokółka 2328,64 101,55 15,27 22,15 11,5 -0,64 wysoki 104 

Krasnopol 3274,58 127,86 20,89 13,84 13,7 -0,72 wysoki 105 

Dąbrowa Białostocka 2691,16 103,64 14,30 35,24 12,7 -0,72 wysoki 106 

Krynki 2862,9 128,13 16,88 21,71 13,2 -0,75 wysoki 107 

Nurzec-Stacja 2766,93 139,26 21,28 21,28 11,2 -0,83 wysoki 108 

Lipsk 3218,65 208,54 18,91 10,26 12,1 -0,86 wysoki 109 

Mały Płock 2686,25 106,51 7,13 73,05 12,6 -0,89 bardzo wysoki 110 

Jeleniewo 4197,28 165,93 21,73 87,22 5,6 -0,90 bardzo wysoki 111 
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Nowy Dwór 2372,18 93,08 19,32 48,47 11,3 -0,97 bardzo wysoki 112 

Kolno 2622,82 48,87 4,22 3,10 16 -0,98 bardzo wysoki 113 

Janów 2526,17 153,88 15,16 101,61 5,9 -1,26 bardzo wysoki 114 

Szczuczyn 2899,15 165,30 12,03 70,62 13,6 -1,26 bardzo wysoki 115 

Rajgród 3213,47 206,49 18,22 39,91 14,4 -1,27 bardzo wysoki 116 

Sejny 2691,05 83,71 7,02 0,00 19,3 -1,30 bardzo wysoki 117 

Giby 3016,84 169,30 22,71 17,21 19 -1,36 bardzo wysoki 118 

Źródło: opracowanie własne 
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WNIOSKI 

Na podstawie wielowymiarowej analizy poziomu ubóstwa w poszczególnych województwach 

oraz powiatach i gminach województwa podlaskiego opracowano następujące wnioski: 

1. Najmniejszym stopniem zagrożenia ubóstwem (podobnie jak w latach poprzednich),  

charakteryzuje się województwo mazowieckie. Niskim stopniem zagrożenia cechują 

się województwa: dolnośląskie i śląskie,  natomiast wysokim: warmińsko-

mazurskie i kujawsko-pomorskie. Województwo podlaskie (tak jak w latach 

ubiegłych), charakteryzuje się wysokim stopniem zagrożenia ubóstwem. 

2. W 2011 r. stopień zagrożenia ubóstwem zmienił się w 3 województwach. Sytuacja 

uległa poprawie w województwie podkarpackim, w którym w roku analizy 

odnotowało umiarkowany stopień zagrożenia ubóstwem w porównaniu do bardzo 

wysokiego w 2010 roku. W przypadku województw: opolskiego i pomorskiego 

zanotowano pogorszenie sytuacji (spadek o jedną pozycję w rankingu). W pozostałych 

województw stopień zagrożenia ubóstwem był taki sam jak w roku 2010. 

3. Przeprowadzone klasyfikowanie województw pozwoliło na wyłonienie grup (skupień) 

regionów podobnych pod względem poziomu ubóstwa w 2011 r. W skupieniu 

pierwszym znalazło się 5 województw: łódzkie, śląskie, małopolskie, wielkopolskie 

i dolnośląskie. Kolejne skupienie tworzy jedno województwo – mazowieckie, do 

którego nie znaleziono województwa podobnego. Podobna sytuacja miała miejsce, 

w przypadku województwa opolskiego, które również nie znalazło województw do 

siebie podobnych i stanowiło skupienie trzecie. Czwarte, najliczniejsze skupienie 

tworzą województwa: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie, 

pomorskie, podkarpackie oraz lubuskie. Ostatnie skupienie to dwa województwa: 

kujawsko-pomorskie oraz warmińsko-mazurskie.  

4. W roku 2011 zagrożonych ubóstwem w stopniu wysokim lub bardzo wysokim było 

ponad 58% powiatów województwa podlaskiego, stanowi to wzrost o 23% w stosunku 

do roku poprzedniego. 

5. Bardzo wysokim stopniem zagrożenia ubóstwem były powiaty: sejneński, kolneński, 

sokólski i suwalski, natomiast wysokim powiaty: moniecki, grajewski, zambrowski, 

m. Suwałki, białostocki i  łomżyński. 

6. Stopień zagrożenia ubóstwem zmienił się w większości powiatów. Tendencję 

spadkową w roku 2011 w stosunku do roku poprzedniego, odnotowano w przypadku 

11 z nich. Jedynie w powiecie bielskim i m. Białystok stopień ten utrzymał się na 

bardzo niskim poziomie, w hajnowskim na umiarkowanym oraz w powiatach 

grajewskim i monieckim na wysokim.  

7. Co 5 gmina w województwie podlaskim cechuje się wysokim i bardzo wysokim 

stopniem zagrożenia ubóstwem. 

8. Ponad 11% gmin naszego województwa ma bardzo niski stopień zagrożenia 

ubóstwem. Do takich gmin można zaliczyć: Mielnik, Perlejewo, Białowieża, 

m. Łomża, Narewka, m. Białystok. Gminy te niezmiennie zajmują miejsca 

w czołówce rankingu, jako najmniej zagrożone ubóstwem. Natomiast gminy: 

Jeleniewo, Nowy Dwór, Kolno, Szczuczyn, Rajgród zajmują końcowe miejsca 

rankingu w ostatnich 2 latach analizy. 
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Rozdział II. Diagnoza poziomu ubóstwa mieszkańców województwa 

podlaskiego 

 

 

 

W niniejszym badaniu zastosowanie miała metoda ilościowa. Wykonawca w ramach 

badania ilościowego zastosował w pierwszej kolejności technikę bezpośredniego wywiadu 

kwestionariuszowego (PAPI). Jest to technika badań „face to face”, z bezpośrednim 

udziałem ankietera. Pytania czytane są przez ankietera, który jednocześnie zapisuje 

odpowiedzi respondenta w narzędziu badawczym - papierowej wersji kwestionariusza 

wywiadu (częściowo ustrukturyzowanego). Bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe 

(PAPI) zostały przeprowadzone z przedstawicielami 603 gospodarstw domowych 

zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego. 

Ponadto Wykonawca w ramach badania ilościowego zastosował także technikę 

ankiety rozdawanej, która polegała na dystrybuowaniu kwestionariuszy ankiet dla członków 

badanego gospodarstwa, którą mieli za zadanie w indywidualnym zakresie wypełnić i zwrócić 

ankieterowi. W toku procedury badawczej udało się zebrać 637 poprawnie wypełnionych 

kwestionariuszy ankiet, wypełnionych przez członków badanych gospodarstw domowych. 

Celem głównym badania było „zdiagnozowanie poziomu życia pod względem 

ekonomicznym, społecznym i zdrowotnym mieszkańców województwa podlaskiego”. 

Przeprowadzona analiza materiału badawczego pozwoliła zrealizować następujące 

cele szczegółowe: 

1. Charakterystyka gospodarstw domowych.  

2. Wyposażenie gospodarstw domowych.  

3. Wielkość i rodzaj dochodów gospodarstw domowych, w tym dochodów członków 

gospodarstw.  

4. Rodzaj wydatków gospodarstw domowych, w tym na: żywność, opłaty, odzież 

i obuwie, leczenie i leki, edukację.  

5. Rodzaje ewentualnej pomocy instytucji w zaspokajaniu potrzeb rodziny.  

6. Sytuacja materialna i poziom życia aktualnie i w perspektywie czasu.  

7. Opinie mieszkańców na temat wielkości dochodów, które ich zdaniem pozwoliłyby 

żyć na poziomie skromnym, średnim i wysokim.  

8. Sytuacja zdrowotna mieszkańców.  

9. Sytuacja edukacji dzieci.  

Niniejsze badanie było realizowanie za pomocą obserwacji gospodarstw domowych. 

Operatem losowania w przypadku miejsc startowych była lista wszystkich miejscowości  

w województwie podlaskim (z podziałem na miasta i wsie). Ankieterzy zostali wyposażeni  

w szczegółowe wskazówki obejmujące sposób dotarcia do gospodarstw domowych (metoda 

random route).  

W ramach niniejszego badania zastosowano dobór losowy warstwowy, który polegał 

na podziale na warstwy (jednorodne pod względem jakiejś interesującej nas cechy), całej 

różnorodnej zbiorowości badanej.  
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Próba do niniejszego badania została dobrana metodą losową, warstwową - pod 

względem następujących, pięciu głównych kryteriów: 

1. Kryterium zróżnicowania terytorialnego (powiaty). 

2. Klasa miejscowości (wieś/ miasto). 

3. Grupy społeczno-ekonomiczne – 6 typów (pracownicy/ rolnicy/ pracujący na 

własny rachunek/ emeryci/ renciści/ utrzymujący się z niezarobkowych źródeł). 

4. Typ gospodarstwa domowego (jednorodzinne/ niepełne/ wielorodzinne/ 

nierodzinne jednoosobowe/ nierodzinne wieloosobowe). 

 

 

TABELA 17. STRUKTURA PRÓBY POD WZGLĘDEM ZRÓŻNICOWANIA TERYTORIALNEGO (POWIATY) 

ORAZ KLAS MIEJSCOWOŚCI (MIASTO/ WIEŚ) 

  Wsie Miasta ogółem 

  N % N % N 

augustowski 19 63,3 11 36,7 30 

białostocki 44 61,1 28 38,9 72 

bielski 18 62,1 11 37,9 29 

grajewski 15 60 10 40 25 

hajnowski 14 60,9 9 39,1 23 

kolneński 12 60 8 40 20 

łomżyński 16 61,5 10 38,5 26 

m. Białystok - - 148 100 148 

m. Łomża - - 32 100 32 

m. Suwałki - - 35 100 35 

moniecki 13 61,9 8 38,1 21 

sejneński 7 63,6 4 36,4 11 

siemiatycki 15 62,5 9 37,5 24 

sokólski 22 61,1 14 38,9 36 

suwalski 18 100 - - 18 

wysokomazowiecki 19 63,3 11 36,7 30 

zambrowski 14 60,9 9 39,1 23 

ogółem 246 40,8% 357 59,2% 603 

Źródło: opracowanie własne  

 

 

TABELA 18. STRUKTURA PRÓBY WEDŁUG TYPU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

  N % 

Jednorodzinne 415 68,8 

Gospodarstwo wielorodzinne 27 4,5 

Gospodarstwo nierodzinne jednoosobowe 144 23,9 

Gospodarstwo nierodzinne wieloosobowe 17 2,8 

ogółem 603 100 

Źródło: opracowanie własne  
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TABELA 19. STRUKTURA PRÓBY WEDŁUG GRUP SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH (GŁÓWNE ŹRÓDŁO 

UTRZYMANIA GOSPODARSTW) 

  N % 

Gospodarstwa pracowników 288 47,8 

Gospodarstwa emerytów 169 28,0 

Gospodarstwa pracujące na własny rachunek 66 10,9 

Gospodarstwa rolników 28 4,6 

Gospodarstwa rencistów 27 4,5 

Gospodarstwa utrzymujące się z niezarobkowych źródeł 25 4,1 

ogółem 603 100% 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

TABELA 20. STRUKTURA ZBIOROWOŚCI BADANEJ WEDŁUG TYPU RODZINY * 

  N % 

Rodzina pełna 418 91,9 

Rodzina niepełna 37 8,1 

ogółem 455 100,0 

* w badaniu udział wzięło 148 gospodarstw domowych jednoosobowych, których nie można rozpatrywać jako rodziny pełnej 

lub niepełnej 

Źródło: opracowanie własne 
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2.1  WYNIKI BADANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 

 

Niniejsze badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie gospodarstw 

domowych zlokalizowanych we wszystkich powiatach województwa podlaskiego. W każdym 

domostwie wytypowano przedstawiciela, który był najlepiej zorientowany w sytuacji gospodarstwa 

i jego członków i odpowiadał na pytania dotyczące składu i warunków życia rodziny. Następnie 

rozprowadzano ankietę wśród obecnych w chwili badania domowników, którzy ukończyli 16 rok 

życia. Wiedza zdobyta w ten sposób posłużyła charakterystyce jakości życia poszczególnych osób. 

W celu uzyskania pełnego kontekstu badawczego pozyskane dane były analizowane  

w sposób komplementarny, to znaczy wypowiedzi jednej kategorii respondentów (przedstawicieli 

gospodarstw domowych) były uzupełniane opiniami drugiej kategorii badanych (członków 

gospodarstw domowych).  

 

2.1.1. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW DOMOWYCH 

   

 W niniejszym badaniu najbardziej liczną grupę stanowili przedstawiciele gospodarstw 

domowych zlokalizowanych w Białymstoku (24,5%). Liczebność gospodarstw była ustalana 

proporcjonalnie na podstawie rzeczywistego udziału w populacji generalnej (na podstawie liczby 

ludności zamieszkałej w poszczególnych powiatach). 

 

WYKRES 15. POWIAT, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ GOSPODARSTWO DOMOWE 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych]  
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Zgodnie z powyższymi założeniami większy odsetek badanych mieszkał w miastach (łącznie 

59,2%) niż na wsiach (40,8%). W próbie zdecydowanie przeważały również gospodarstwa 

jednorodzinne (68,8%), zaś co czwarty badany reprezentował gospodarstwo nierodzinne 

jednoosobowe (23,9%). Ponadto jedynie 4,5% stanowiły gospodarstwa wielorodzinne, to 

znaczy takie, w których zamieszkiwała więcej niż jedna rodzina i które wspólnie 

gospodarowały środkami pieniężnymi. Najmniej liczna była grupa respondentów, którzy 

reprezentowali gospodarstwa nierodzinne wieloosobowe (2,8%).  

 

WYKRES 16. KLASA MIEJSCOWOŚCI 

 

WYKRES 17. TYP GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 
Źródło: opracowanie własne [N=603 przedstawicieli gospodarstw domowych] 

 

Jak pokazała analiza odpowiedzi respondentów, największy odsetek w zbiorowości 

badanej stanowiły rodziny pełne (91,9%) oraz gospodarstwa jednorodzinne (94,7%). Tylko co 

dwudzieste gospodarstwo domowe (5,3%) składało się z dwóch rodzin, można sądzić, iż 

najczęściej były to dwa, trzy pokolenia (rodzice i dorosłe dzieci ze współmałżonkiem, 

z dziecmi lub bez). W niniejszym badaniu nie wzięło udziało żadne gospodarstwo domowe, 

które liczyło więcej niż dwie rodziny. 

 

WYKRES 18. TYP RODZINY * 

 
* pytanie nie dotyczyło przedstawicieli gospodarstw jednoosobowych 

Źródło: opracowanie własne [N=455 przedstawicieli gospodarstw domowych] 
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WYKRES 19. LICZBA RODZIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 
Źródło: opracowanie własne [N=603 przedstawicieli gospodarstw domowych] 

 

Najczęściej występująca liczba domowników to dwóch (38,6%), a co czwarte 

gospodarstwo było jednoosobowe (24,5%). Łącznie 36,7% stanowiły domostwa liczące 

trzech i więcej członków, 19,3% liczące czterech i więcej członków, zaś jedynie co 

dwudzieste gospodarstwo domowe miało w składzie pięciu i więcej domowników (5,7%). 

Ponadto średnia liczba domowników wyniosła 2,4. 

 

WYKRES 20. LICZBA OSÓB TWORZĄCYCH GOSPODARSTWO DOMOWE (ŁĄCZNIE Z RESPONDENTEM) 

 
Źródło: opracowanie własne [N=603 przedstawicieli gospodarstw domowych] 

 

 Zgodnie z założeniami losowo-warstwowego doboru próby największy odsetek  

w zbiorowości badanej miały stanowić gospodarstwa pracowników (tu - 47,8%), a następnie 

emerytów (tu - 28%). Losowość doboru próby pozwoliła ustalić, iż głównym źródłem 

dochodu co dziesiątego badanego gospodarstwa jest praca na własny rachunek (10,9%). 

Szczegółowy rozkład udziału poszczególnych typów gospodarstw według głównego źródła 

dochodu przedstawia Wykres 21.   

 

WYKRES 21. BADANE GRUPY SPOŁECZNO-EKONOMICZNE WEDŁUG GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA DOCHODU 

 
Źródło: opracowanie własne [N=603 przedstawicieli gospodarstw domowych] 

94,7% 5,3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

jednorodzinne

dwurodzinne

24,5% 

38,6% 

17,4% 
13,6% 

3,6% 1,8% 0,3% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

1 2 3 4 5 6 7

4,1% 

4,5% 

4,6% 

10,9% 

28,0% 

47,8% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

gospodarstwa utrzymujące się z niezarobkowych źródeł

gospodarstwa rencistów

gospodarstwa rolników

gospodarstwa pracujące na własny rachunek

gospodarstwa emerytów

gospodarstwa pracowników



 

54 
 

Przedstawicieli gospodarstw domowych poproszono o wskazanie, jakie kategorie osób 

wchodzą w skład ich rodzin. Najczęściej wskazywane były osoby pracujące (występują  

w 62,5% badanych gospodarstw), rzadziej emeryci (34,7%) czy osoby uczące się (32,5%).  

W związku z tym, najczęstszymi źródłami dochodów są uzyskiwane w: 62,5% 

gospodarstwach wynagrodzenie za pracę, staż, praktyki czy prace dorywcze oraz emerytura 

(34,7%). 

  
WYKRES 22. KATEGORIE DOMOWNIKÓW WCHODZĄCE W SKŁAD BADANYCH GOSPODARSTW 

DOMOWYCH * 

 
* na wykresie zawarto kategorie odpowiedzi, które uzyskały minimum 1% wskazań 

** % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: opracowanie własne [N=603 przedstawicieli gospodarstw domowych] 

 

WYKRES 23. KATEGORIE DOCHODÓW UZYSKIWANE PRZEZ BADANE GOSPODARSTWA DOMOWE * 

 
* na wykresie zawarto kategorie odpowiedzi, które uzyskały minimum 1% wskazań 

** % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: opracowanie [N=603 przedstawicieli gospodarstw domowych] 
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Uzupełniająco, w badaniu z członkami gospodarstw domowych udział wzięły 

w większości osoby pracujące (57,8%), następnie osoby bierne zawodowo (33,3%). Jeśli zaś 

chodzi o wiek, to w objętej badaniem grupie większość stanowiły osoby z kategorii 26-45 lat 

(łącznie 41,1%). Szczegółowe dane w tym zakresie prezentują Wykresy 24 i 25.  

 

WYKRES 24. STATUS NA RYNKU PRACY 

CZŁONKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH 

 

WYKRES 25. WIEK CZŁONKÓW GOSPODARSTW 

DOMOWYCH 

 

Źródło: opracowanie [N=637 członków gospodarstw domowych] 

 

 

 

2.1.2. WYPOSAŻENIE I ZASOBNOŚĆ MATERIALNA GOSPODARSTW DOMOWYCH 

 

Gospodarstwa domowe, które zostały objęte badaniem w większości zamieszkują 

domy/mieszkania o powierzchni od 51 do 100 m
2
, w których mieści się przeważnie 4-6 

pokoi (łącznie z łazienką i kuchnią, jeśli są odrębnymi pomieszczeniami). Nieco rzadziej 

przedstawiciele gospodarstw wskazywali, iż powierzchnia ich domostw mieści się 

w granicach od 31 do 50 m
2
 i posiadają one 2 - 3 pomieszczenia. 

Większość objętych badaniem gospodarstw domowych mieszka w blokach 

(61,2%), a następnie w wolnostojących domach jednorodzinnych (30,7%), a użytkowane są 

one z tytułu członkostwa w spółdzielni - mieszkanie własnościowe (46,9%) lub własności 

budynku prywatnego (43,0%). 
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WYKRES 26. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 

MIESZKANIA 

 

WYKRES 27. LICZBA POKOI 

W DOMU/MIESZKANIU 1 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 
WYKRES 28. TYP BUDOWNICTWA DOMU/ MIESZKANIA ZAJMOWANEGO PRZEZ GOSPODARSTWA 

DOMOWE 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 
WYKRES 29. TYTUŁ, Z JAKIEGO GOSPODARSTWO DOMOWE UŻYTKUJE MIESZKANIE/DOM 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 
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Z przeprowadzonego badania wynika, iż objęte badaniem domostwa maja dosyć dobrą 

sytuację mieszkaniową. W większości przypadków mieszkają oni w mieszkaniach/ domach, 

które są ich własnością. Mieszkania/domy respondentów średnio liczą 68 m
2
 i mają 

średnio po 4 pomieszczenia (m.in. kuchnia, łazienka, pokoje). 

 Przedstawiciele gospodarstw domowych zadeklarowali, iż miesięcznie na opłaty za 

energię elektryczną i gaz przeznaczają od 51 do 100 zł (35,8%) lub od 100 do 150 zł (34,5%). 

Natomiast jeśli chodzi o miesięczne opłaty za czynsz i inne rachunki (tj. m.in. woda, odpady, 

ogrzewanie) to badani podawali różnego rodzaju kwoty. Największy odsetek respondentów 

podawał kwoty w przedziale od 201 do 300 zł (20,5%), a następnie od 301 do 400 zł (17,8%).  

 
WYKRES 30. MIESIĘCZNE OPŁATY ZA ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ I GAZ 

 

WYKRES 31. MIESIĘCZNE OPŁATY ZA CZYNSZ I 

INNE RACHUNKI (NP. WODA, ODPADY, 

OGRZEWANIE) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

 Jednym z podstawowych elementów zasobności gospodarstw domowych stanowi 

posiadanie dóbr trwałego użytku. Spośród wyszczególnionych w badaniu dóbr najbardziej 

powszechnymi były pralka automatyczna (99%), chłodziarko-zamrażarka (98,8%), telefon 

komórkowy (94%), telewizor LCD lub plazma (90,2%). Najmniejszy odsetek badanych 

zadeklarował posiadanie takich dóbr jak: łódź motorowa/żaglowa, działka rekreacyjna, 

elektroniczny czytnik książek, których nieposiadanie wiąże się częściej z innymi niż 

finansowe względami (np. respondenci mogli uznać, iż dobra te są dla nich zbędne). Podobnie 

sytuacja przedstawia się jeśli chodzi o pozostałe dobra - nieposiadanie ich częściej wynika 

z innych niż finansowe względów. 

 Analiza testem chi-kwadrat wykazała istotne statystycznie zależności między 

posiadaniem niektórych dóbr, a głównym źródłem dochodu gospodarstw domowych. 

Z badania wynika, iż: 

 gospodarstwa emerytów i rencistów rzadziej niż inne gospodarstwa posiadają: 

kuchenkę mikrofalową, odtwarzacz DVD, komputer stacjonarny, komputer przenośny, 

samochód czy dostęp do Internetu,  
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 gospodarstwa utrzymujące się z niezarobkowych źródeł rzadziej niż inne 

gospodarstwa posiadają: komputer stacjonarny oraz telefon domowy. 

 

Ponadto badanie wykazało, iż gospodarstwa domowe, w których są dzieci częściej 

posiadają takie dobra jak: odtwarzacz DVD, kino domowe, komputer stacjonarny lub 

przenośny, elektroniczny czytnik książek, samochód osobowy czy dostęp do Internetu. Jest to 

związane bez wątpienia z pragnieniem zapewnienia dzieciom w rodzinach rozrywki w zaciszu 

domowym (kino domowe, odtwarzacz DVD), ale także elementów niezbędnych w edukacji  

w celu zwiększenia możliwości samokształcenia i rozwijania własnych zainteresowań 

(komputer, dostęp do Internetu). 

   
WYKRES 32. POSIADANIE PRZEZ CZŁONKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH RÓŻNEGO RODZAJU 

DÓBR 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

 Prawie wszystkie objęte badaniem gospodarstwa domowe spośród uwzględnionych  
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prysznicem (99,2%), ustęp spłukiwany wodą bieżącą (98,8%) oraz wodociąg (97,2%). 

Zdecydowanie rzadziej przedstawiciele domostw deklarowali posiadanie gazu z sieci, bądź 

z butli, czego głównym powodem jest brak zapotrzebowanie na tego typu instalacje (37% 

wskazało, iż nie posiada gazu z sieci, a 54,7% z butli - z powodów innych niż finansowe). 

Analizując pozyskane dane można zauważyć, iż gospodarstwa domowe zlokalizowane 

w miastach powyżej 60 tys. mieszkańców znacznie częściej korzystają z sieci gazowej, 

natomiast mieszkańcy wsi i mniejszych miast z gazu z butli. 

 
WYKRES 33. WYPOSAŻENIE MIESZKAŃ W INSTALACJE 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

 Mieszkania w blokach oraz w budynkach kilkurodzinnych najczęściej ogrzewane są za 

pośrednictwem centralnego ogrzewania zbiorowego, a domy jednorodzinne w zabudowie 

szeregowej lub wolnostojące piecami na opał lub centralnym ogrzewaniem indywidualnym. 

 
WYKRES 34. SPOSÓB OGRZEWANIA MIESZKANIA 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

42,6% 

53,1% 

97,2% 

98,8% 

99,2% 

99,2% 

2,7% 

10,0% 

2,3% 

54,7% 

37,0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

gaz z butli

gaz z sieci

wodociąg

ustęp spłukiwany wodą bieżącą

łazienka z wanną lub prysznicem

ciepła woda bieżąca

tak nie, ze względów finansowych nie, z innych względów niż finansowe

89,4% 

58,3% 

18,9% 

11,9% 

4,6% 

25,0% 

18,9% 

42,7% 

5,7% 

16,7% 

56,8% 

44,9% 

5,4% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

w bloku

w budynku kilkurodzinnym

w domu jednorodzinnym w zabudowie szeregowej

w domu jednorodzinnym, wolnostojącym

centralne ogrzewanie zbiorowe centralne ogrzewanie indywidualne piece na opał inne



 

60 
 

Ponad połowa badanych gospodarstw domowych (54,2%) zadeklarowała, że ich 

aktualne warunki mieszkaniowe (sytuacja mieszkaniowa) w porównaniu do sytuacji 

sprzed dwóch lat nie zmieniły się. Niecałe 34% gospodarstw uznało, że poprawiły się,  

a blisko 12%, że uległy one pogorszeniu. Analiza materiału badawczego wykazała, iż 

pogorszenie sytuacji mieszkaniowej częściej deklarowały gospodarstwa utrzymujące się 

z niezarobkowych źródeł, a także, choć nieco rzadziej gospodarstwa emerytów 

i rencistów. 

 
WYKRES 35. OCENA AKTUALNEJ SYTUACJI MIESZKANIOWEJ DO TEJ SPRZED 2 LAT 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

 

2.1.3. SYTUACJA MATERIALNA - DOCHODY I WYDATKI AKTUALNIE 
I W PERSPEKTYWIE CZASU 

 

 Z przeprowadzonego badania wynika, iż prawie 3/4 gospodarstw domowych nie 

posiada oszczędności. Analiza danych wykazała, iż częściej oszczędności posiadają 

gospodarstwa domowe niemające dzieci (28,5%), niż gospodarstwa, w których są dzieci 

(17,9%). W gospodarstwach domowych z dziećmi występuje koniecznością ponoszenia 

znacznych kosztów na ich utrzymanie, edukację i rozwój. W przypadku rodzin posiadających 

trudności w „związaniu końca z końcem” (blisko 40% w niniejszym badaniu) uniemożliwia 

to odłożenie jakichkolwiek środków finansowych w dłuższej perspektywie czasu. Stąd 

gromadzenie oszczędności wydaje się być mniej skomplikowane dla osób mających na 

utrzymaniu tylko siebie lub partnera. 

Wśród gospodarstw domowych deklarujących posiadanie oszczędności dominują te, 

które posiadają oszczędności o równowartości ich od 1-miesięcznych do 3-miesięcznych 

dochodów (9,7%), w wysokości miesięcznych dochodów gospodarstwa (6,2%) lub powyżej 

3-miesięcznych do półrocznych dochodów (5,5%). 
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WYKRES 36. POSIADANIE OSZCZĘDNOŚCI 

PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE 

 

WYKRES 37. OCENA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY 

POSIADANIEM OSZCZĘDNOŚCI A WYSTĘPOWANIEM 

DZIECI W GOSPODARSTWIE2 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

WYKRES 38. KWOTA OSZCZĘDNOŚCI * 

 
* dane % na wykresach 22 i 24 różnią się, gdyż 4 osoby odmówiły odpowiedzi na pytanie dotyczące wysokości posiadanych 

oszczędności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

 

 Gospodarstwa domowe, które deklarowały posiadanie oszczędności, najczęściej 

gromadziły je jako zabezpieczenie na starość (48,4%), a także choć nieco rzadziej jako 

rezerwę na późniejsze wydatki konsumpcyjne (34,6%), bądź na inne sytuacje losowe (34%). 

 

                                                           
2 Wynik testu 

2
 (1) = 3,389; p<0,05; siła związku V Kramera=0,275 
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WYKRES 39. CEL GROMADZENIA OSZCZĘDNOŚCI * 

 
* pytanie nie dotyczyło przedstawicieli gospodarstw domowych, które nie mają oszczędności  

** możliwość wielokrotnej odpowiedzi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=159 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

 Zdecydowana większość objętych badaniem gospodarstw domowych nie posiada 

zadłużeń. Z badania wynika bowiem, iż jedynie 6,6% domostw zalega z opłatami za 

mieszkanie, 6,1% ze spłatą pożyczki, 5,5% ze spłatą kredytu mieszkaniowego, a 2,8% 

z opłatami za gaz i energię elektryczną. Przy czym należy wskazać, że większość badanych 

gospodarstw jest zadłużonych przez okres nie dłuższy niż kilka miesięcy (najczęściej 1-2 

miesiące), a co za tym idzie zadłużenia te nie mają na ogół charakteru poważnych problemów 

finansowych, a raczej przejściowych trudności z płynnością finansową w budżetach 

domowych. 

 
WYKRES 40. RODZAJ ZALEGŁOŚCI FINANSOWYCH BADANYCH GOSPODARSTW 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 
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Dochody są głównym miernikiem poziomu zamożności gospodarstw domowych  

i podstawowym czynnikiem warunkującym zaspokojenie ich potrzeb. Z przeprowadzonego 

badania wynika, iż 22,7% gospodarstw osiąga łączne dochody netto w granicach 4 - 5 tys. 

zł, a 21,8% w granicach 3 - 4 tys. zł. Dochody powyżej 5 tys. zł zadeklarowało jedynie 

19,7% respondentów, a poniżej 1 tys. zaledwie 1,2%. 

 W większości przypadków dochód do gospodarstwa domowego wnoszą 2 osoby - 

badanie wykazało, iż sytuacja ma się tak w przypadku 57,9% domostw.  

 
WYKRES 41. ŁĄCZNY DOCHÓD NETTO W GOSPODARSTWIE DOMOWYM 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 
 

WYKRES 42. LICZBA OSÓB W GOSPODARSTWIE WNOSZĄCA DOCHÓD 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

W celu ustalenia sytuacji dochodowej gospodarstw domowych wyznaczono w sposób 
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przedziału dominującego, czyli najbardziej typową wielkość dochodów z najczęściej 

wskazywanego przedziału dochodowego dla poszczególnych typów i liczebności 

gospodarstw. 
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gdzie: 

 Dx0 - dolna granica przedziału dominującego; 

 n D - liczebność (częstości względne) przedziału dominującego; 

 nD-1 - liczebność (częstości względne) przedziału poprzedzającego przedział dominujący; 

 nD+1 - liczebność (częstości względne) przedziału następującego po przedziale dominującym; 

 hD - rozpiętość przedziału dominującego. 

 

Jak wskazują niniejsze dane, w najlepszej sytuacji pod względem dochodowym bez 

wątpienia są gospodarstwa dwuosobowe. Najlepiej przedstawia się tu wielkość dochodu  

w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa (1732 zł), zaś w najgorszej sytuacji pod tym 

względem są gospodarstwa wieloosobowe (najniższy dochód przypada na 1 osobę 

w gospodarstwach czteroosobowych, tj. w przybliżeniu 1112 zł). Wraz ze wzrostem liczby 

członków domostw maleje zatem kwota dochodu pozostająca do dyspozycji na 1 domownika.   

 
WYKRES 43. DOMINUJĄCY DOCHÓD W GOSPODARSTWACH WEDŁUG LICZEBNOŚCI ORAZ ŚREDNI 

DOMINUJĄCY DOCHÓD PRZYPADAJĄCY NA 1 OSOBĘ W GOSPODARSTWIE [ZŁ] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

Ponadto w dużo lepszej sytuacji finansowej są gospodarstwa pracowników (wraz  

z utrzymującymi się z pracy na własny rachunek), które osiągają relatywnie wyższe dochody 

niż domostwa, których głównym źródłem dochodu nie jest praca zarobkowa.  

Należy wskazać, iż przyczyną względnie wysokich dochodów podawanych przez 

respondentów może być fakt, iż w zbiorowości badanej ponad 50% stanowiły gospodarstwa 

osób pracujących (wraz z utrzymującymi się z pracy na własny rachunek), które odnotują 

istotnie lepszą sytuację finansową niż np. gospodarstwa rencistów czy osób utrzymujących się 

z niezarobkowych źródeł. 
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WYKRES 44. DOMINUJĄCY DOCHÓD W JEDNOOSOBOWYCH GOSPODARSTWACH WEDŁUG TYPU [ZŁ] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=148 przedstawicieli 

gospodarstw jednoosobowych] 

 

TABELA 21. DOMINUJĄCY DOCHÓD (DOMINANTA PRZEDZIAŁU DOMINUJĄCEGO) WYSTĘPUJĄCY 

W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH WEDŁUG TYPU I LICZEBNOŚCI ORAZ ŚREDNIA WARTOŚĆ 

DOCHODU W PRZELICZENIU NA 1 CZŁONKA GOSPODARSTWA [ZŁ]* 

GOSPODARSTWA PRACOWNIKÓW [N=288] 

 
DOMINANTA 

ŚREDNIA WARTOŚĆ  

DOCHODU NA 1 OSOBĘ 

1-osobowe 2 375 - 

2-osobowe 3 778 1 889 

3-osobowe 4 500 1 500 

4-osobowe 4 454 1 114 

GOSPODARSTWA ROLNIKÓW [N=28] 

 
DOMINANTA 

ŚREDNIA WARTOŚĆ  

DOCHODU NA 1 OSOBĘ 

1-osobowe 1 600 - 

wieloosobowe 5 364 - 

GOSPODARSTWA UTRZYMUJĄCYCH SIĘ Z PRACY NA WŁASNY RACHUNEK [N=66] 

 
DOMINANTA 

ŚREDNIA WARTOŚĆ  

DOCHODU NA 1 OSOBĘ 

1-osobowe 3 200 - 

wieloosobowe 3 789 - 

GOSPODARSTWA EMERYTÓW [N=169] 

 
DOMINANTA 

ŚREDNIA WARTOŚĆ  

DOCHODU NA 1 OSOBĘ 

1-osobowe 1 588 - 

2-osobowe 2 885 1 443 

3-osobowe 4571 1 524 

GOSPODARSTWA RENCISTÓW [N=27] 

 
DOMINANTA 

ŚREDNIA WARTOŚĆ  

DOCHODU NA 1 OSOBĘ 

1-osobowe 1 533 - 

wieloosobowe 1 800 - 

GOSPODARSTWA UTRZYMUJĄCYCH SIĘ Z NIEZAROBKOWYCH ŹRÓDEŁ [N=25] 

 DOMINANTA ŚREDNIA WARTOŚĆ  
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DOCHODU NA 1 OSOBĘ 

1-osobowe 545 - 

wieloosobowe 1 750 - 

RODZINY PEŁNE [N=418] 

 
DOMINANTA 

ŚREDNIA WARTOŚĆ  

DOCHODU NA 1 OSOBĘ 

2-osobowe 3 518,50 1 759,25 

3-osobowe 4 451,60 1 483,87 

4-osobowe 4 625,00 1 156,25 

RODZINY NIEPEŁNE [N=37] 

 
DOMINANTA 

ŚREDNIA WARTOŚĆ  

DOCHODU NA 1 OSOBĘ 

2-osobowe 3 000,00 1 500,00 

3-osobowe i więcej 3 400,00 1 133,33 
* - oznacza brak możliwości ustalenia dominanty w danym typie gospodarstwa ze względu na brak występowania przedziału 

dominującego (najczęściej związane ze zbyt małą liczebnością próby w danej kategorii gospodarstw) 

** w przypadku gospodarstw jednoosobowych bezzasadne jest obliczanie dochodu w przeliczeniu na 1 osobę, natomiast  

w przypadku gospodarstw wieloosobowych nie jest to możliwe ze względu na zróżnicowaną liczbę domowników  

źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli gospodarstw domowych] 

 

Analiza testem chi-kwadrat wykazała zależność między łącznym dochodem 

osiąganym przez gospodarstwo domowe a typem gospodarstwa według głównego źródła 

dochodu. 

Z przeprowadzonego badania wynika, iż: 

 gospodarstwa rolników osiągają przeważnie dochody w granicach 5 - 6 tys. zł, 

 gospodarstwa pracowników w granicach 4 - 5 tys. zł, 

 gospodarstwa pracujących na własny rachunek w granicach 3 - 4 tys. zł, 

 gospodarstwa emerytów i rencistów w granicach 1 - 2 tys. zł, 

 gospodarstwa utrzymujące się z niezarobkowych źródeł do 1 tys. zł, 

 rodziny niepełne osiągają dużo mniejsze dochody niż rodziny pełne, 

 gospodarstwa domowe posiadające dzieci osiągają większe dochody, niż 

gospodarstwa w których nie ma dzieci. 
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WYKRES 45. OCENA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY ŁĄCZNYM DOCHODEM OSIĄGANYM PRZEZ 

GOSPODARSTWO DOMOWE A TYPEM GOSPODARSTWA WEDŁUG GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA DOCHODU * 

 
* Wynik testu 2 (50) = 281,764; p<0,001; siła związku V Kramera=0,306 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 
WYKRES 46. OCENA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY ŁĄCZNYM DOCHODEM OSIĄGANYM PRZEZ 

GOSPODARSTWO DOMOWE A TYPEM RODZINY * 

 
 

* Wynik testu 2 (9) = 34,517; p<0,001; siła związku V Kramera=0,275 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 
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WYKRES 47. OCENA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY ŁĄCZNYM DOCHODEM OSIĄGANYM PRZEZ 

GOSPODARSTWO DOMOWE A WYSTĘPOWANIEM DZIECI W GOSPODARSTWIE DOMOWYM * 

 
* Wynik testu 2 (10) = 97,398; p<0,001; siła związku V Kramera=0,402 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

 Analiza rozkładu odpowiedzi przedstawicieli gospodarstw domowych wykazała, iż 

nieco ponad 60% domostw zadeklarowało, że przy aktualnym dochodzie wiązały koniec  

z końcem z łatwością, 21,4% z pewną trudnością, a 18,3% z trudnością. Analiza testem chi-

kwadrat wykazała, iż większe trudności z zaspokajaniem potrzeb materialnych mają rodziny 

niepełne, a także gospodarstwa nierodzinne jednoosobowe. Pod tym kątem najlepiej sytuacja 

przedstawia się w gospodarstwach jedno- i wielorodzinnych. 

 
WYKRES 48. STOPIEŃ ZASPOKOJENIA POTRZEB MATERIALNYCH GOSPODARSTW, TJ. „WIĄZANIE 

KOŃCA Z KOŃCEM” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 
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WYKRES 49. OCENA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY STOPNIEM ZASPOKOJENIA POTRZEB MATERIALNYCH 

GOSPODARSTW, TJ. „WIĄZANIE KOŃCA Z KOŃCEM” A TYPEM RODZINY * 

 
* Wynik testu 2 (4) = 7,954; p=0,09; siła związku V Kramera=0,132 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

 
WYKRES 50. OCENA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY STOPNIEM ZASPOKOJENIA POTRZEB MATERIALNYCH 

GOSPODARSTW, TJ. „WIĄZANIE KOŃCA Z KOŃCEM” A TYPEM GOSPODARSTWA DOMOWEGO * 

 
* Wynik testu 2 (12) = 74,372; p<0,001; siła związku V Kramera=0,203 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 
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odsetek osób pracujących, które własną pracą z trudnością są w stanie zapewnić sobie 

zaspokojenie potrzeb codziennych (łącznie odpowiedzi „z trudnością” oraz „z pewną 

trudnością” – 50,0%). Także w przypadku subpopulacji emerytów można zauważyć 

dysproporcje w zakresie oceny własnych możliwości finansowych (zbliżony rozkład 

odpowiedzi między trudnością (48,6%) a łatwością „związania końca z końcem” – 51,4%). 

Wskazuje to na istnienie znaczących nierówności w kategorii gospodarstw osób pracujących, 

jak i emeryckich.  

 
WYKRES 51. PORÓWNANIE MOŻLIWOŚCI ZASPOKOJENIA CODZIENNYCH POTRZEB W 

GOSPODARSTWACH JEDNOOSOBOWYCH WEDŁUG GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA UTRZYMANIA 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=148 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

 Przedstawiciele gospodarstw, które mają niewystarczające dochody i w związku z tym 

trudności z zaspokojeniem podstawowych potrzeb zostały poproszone o wskazanie jakie 

stosują strategie i sposoby na poprawę swojej sytuacji materialnej. 

 Z badania wynika, iż większość tych domostw podejmuje działania, dzięki którym 

zaoszczędzone w ten sposób pieniądze może przeznaczyć na ważniejsze wydatki. Do działań 

tych należą: samodzielne sprzątanie, pranie, czyszczenie ubrań, pościeli, szycie, przerabianie  

i naprawa ubrań itd. Ponadto większość gospodarstw ogranicza wydatki i oszczędza. 
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TABELA 22. STOSOWANE SPOSOBY I STRATEGIE POPRAWY SYTUACJI MATERIALNEJ * 

  Częstość Procent 

Własnoręcznie wykonuje się gruntowne sprzątanie 226 94,6% 

Własnoręcznie pierze się, czyści ubrania, pościel itp. 220 92,1% 

Ogranicza się wydatki, oszczędza 160 66,9% 

Własnoręcznie szyje się, przerabia, naprawia ubrania, zasłony, 

firany, pościel, robi na drutach  
138 57,7% 

Własnoręcznie robi się przetwory warzywne, owocowe lub mięsne 104 43,5% 

Własnoręcznie uprawia się warzywa, owoce 93 38,9% 

Bierze się prace dodatkowe, podejmuje się prac sezonowych, 

okresowych 
88 36,8% 

Własnoręcznie remontuje się i odnawia mieszkanie, wykonuje 

prace budowlane, malowanie, naprawy hydrauliczne, instalacji 

elektryczne 

75 31,4% 

Korzysta się z pomocy rodziny, krewnych, przyjaciół 75 31,4% 

Więcej pracuje się w swojej głównej pracy 72 30,1% 

Kupuje się żywność hurtowo lub w większych ilościach na zapas, 

by mniej płacić 
59 24,7% 

Własnoręcznie naprawia się samochód, motocykl, maszyny 

rolnicze 
56 23,4% 

Dokształca się, przekwalifikowuje 45 18,8% 

Wyjeżdża się zarabiać za granicę 40 16,7% 

Zaciąga się pożyczki, kredyty 37 15,5% 

Odpłatnie świadczy się drobne usługi (np. remonty, naprawy, 

sprzątanie, opieka nad dziećmi, osobami starszymi lub chorymi, 

pomoc w polu 

33 13,8% 

Pracuje się „na czarno”, bez umowy o pracę 33 13,8% 

Uprawia się ogródek lub działkę przeznaczając warzywa, owoce 

lub kwiaty na sprzedaż 
32 13,4% 

Zajmuje się handlem przygranicznym (przenoszeniem towaru 

przez granicę) 
26 10,9% 

Własnoręcznie naprawia się sprzęt domowy lub audiowizualny 25 10,5% 

Zbiera się na sprzedaż grzyby, jagody, zioła itp. 24 10,0% 

Obraca się pieniędzmi lub korzystnie się je lokuje (np. lokaty 

bankowe, kupno obligacji, akcji) 
24 10,0% 

Zajmuje się handlem ulicznym, bazarowym, przydrożnym 22 9,2% 

Zajmuje się handlem internetowym 20 8,4% 

Zbiera się i sprzedaje złom, puszki, makulaturę 19 7,9% 

Oddaje się rzeczy pod zastaw, do lombardu 17 7,1% 

Sprzedaje się produkty wytworzone w gospodarstwie domowy 16 6,7% 

Własnoręcznie hoduje drób, króliki, pszczoły 15 6,3% 

Korzysta się z pomocy różnych instytucji (z zapomóg, zasiłków 

itp.) 
14 5,9% 

Wyprzedaje się rzeczy z domu 14 5,9% 

Rozwija się własną działalność gospodarczą 13 5,4% 

Kupuje się, inwestuje w coś, co będzie miało większą wartość 

(złoto, dzieła sztuki, działki budowlane, domy, mieszkania, ziemię 

itp.) 

8 3,3% 

Wynajmuje się komuś pokój, mieszkanie, dom, dzierżawi się 

komuś ziemię 
6 2,5% 

* pytanie nie dotyczyło przedstawicieli gospodarstw domowych, które z łatwością wiążą koniec z końcem  

** % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=239 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

 

 



 

72 
 

Prawie połowa gospodarstw domowych zadeklarowała, iż prowadzone przez nich 

skromne i oszczędne życie powoduje, iż starcza im na wszystko to co potrzebują, a 34,6% 

wskazało iż dzięki ich sposobowi gospodarowania starcza im na wszystko, bez specjalnych 

wyrzeczeń.  

Trudności w wygospodarowaniu funduszy na zaspokojenie potrzeb zadeklarowało 

16% badanych, z czego jedynie 0,3% wskazało, iż starcza im jedynie na najtańsze jedzenie, 

ale nie starcza na ubrania, 6,6%, iż ich dochody pozwalają na zakup najtańszego jedzenia, 

ubrań oraz na bieżące opłaty, a 9,1% wskazało, że aby odłożyć na poważniejsze zakupy 

muszą żyć bardzo oszczędnie.  

W związku z powyższym nieco ponad 40% badanych wskazało, iż nie podejmuje 

żadnych działań mających na celu zaspokojenie bieżących potrzeb. Natomiast te 

gospodarstwa w których pojawiają się trudności materialne korzystają z pomocy krewnych 

(31,7%), zaciągają pożyczki i kredyty (19,4%), ograniczają bieżące potrzeby (9,8%) lub 

wykorzystują zgromadzone oszczędności (7,3%). 

 
WYKRES 52. KTÓRE Z NASTĘPUJĄCYCH OKREŚLEŃ NAJLEPIEJ CHARAKTERYZUJE SPOSÓB 

GOSPODAROWANIA DOCHODEM W PANA/I GOSPODARSTWIE DOMOWYM? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 
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WYKRES 53. DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ GOSP. DOMOWE DLA ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH 

POTRZEB * 

 
* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

 W opinii większości respondentów dochód poniżej 1 tys. zł na całe gospodarstwo 

domowe jest zdecydowanie niewystarczający, aby jego członkowie mogli normalnie żyć 

i funkcjonować. Za ledwo wystarczający dochód można uznać już kwotę poniżej 2 tys. zł.   

 Jako dochód wystarczający większość przedstawiciel gospodarstw wskazało kwotę 

powyżej 2 i 3 tys. zł, a zdecydowanie wystarczający dochód w granicach powyżej 4 - 5 tys. 
 

WYKRES 54. OPINIE RESPONDENTÓW ODNOŚNIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEGO DOCHODU – 

SKROMNY POZIOM ŻYCIA 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 
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WYKRES 55. OPINIE RESPONDENTÓW ODNOŚNIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEGO DOCHODU –  ŚREDNI 

I WYSOKI POZIOM ŻYCIA 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

Jak można zaobserwować, przeciętna wielkość dochodu przypadająca na 

1 domownika, która zostałaby uznana za ledwie wystarczającą do tego, aby zaspokoić 

codzienne potrzeby członka rodziny 1-osobowej jest najwyższa w przypadku osób 

prowadzących własne firmy (już poniżej 3000 zł), a w większości pozostałych typów 

gospodarstw jedno i 2-osobowych, kwotą tą byłoby dopiero poniżej 1 tys. zł na osobę. 

Wyjątkiem w tym przypadku są 2-osobowe gospodarstwa rolników, dla których przeciętna 

kwota przypadająca na 1 domownika uznana za ledwie wystarczającą kształtowałaby się 

dopiero poniżej 500 zł. Mniejsze wymagania finansowe, które są w stanie zaspokoić potrzeby 

gospodarstw rolniczych łączą się z większą samowystarczalnością tego typu domostw, a co za 

tym idzie, możliwością dysponowania mniejszymi środkami pieniężnymi, które pozwalają na 
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gospodarnością cechują się gospodarstwa 3-osobowe (ledwo wystarczająca byłaby dla nich 
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Podobnie gospodarstwa utrzymujące się z dochodów z prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej, także wykazują wyższe oczekiwania finansowe, co łączy się 
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z uzyskiwanymi wyższymi środkami utrzymania niż ma to miejsce w pozostałych typach 

gospodarstw.   

 
WYKRES 56. PRZECIĘTNA WIELKOŚĆ DOCHODÓW, PONIŻEJ KTÓREJ DOCHÓD ZOSTAŁ UZNANY ZA 

LEDWIE WYSTARCZAJĄCY W PRZELICZENIU NA 1 CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

WEDŁUG GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA DOCHODU I LICZEBNOŚCI CZŁONKÓW GOSPODARSTW [ZŁ] * 

 
* w przypadku gospodarstw o większej liczebności, albo nie występowały takie gospodarstwa w zbiorowości badanej albo 

nie wystąpił dominujący pod względem wskazań przedział (zazwyczaj ze względu na zbyt małą liczebność tej kategorii 

gospodarstw w próbie) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

 Przedstawiciele gospodarstw domowych zostali również poproszeni o ocenę sytuacji 

dochodowej gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich dwóch lat. Z analizy rozkładu 

odpowiedzi badanych wynika, iż w 3/4 domostw sytuacja ta nie uległa znacznym zmianom, 

w co 5 gospodarstwie polepszyła się, a w co 20 pogorszyła. Ponadto analiza testem chi-

kwadrat wykazała istotną statystycznie zależność między oceną sytuacji dochodowej, 

a miejscem zamieszkania oraz typem gospodarstwa domowego. Z badania wynika, iż 

polepszenie sytuacji materialnej częściej deklarowali mieszkańcy wsi, niż miast, a także 

przedstawiciele gospodarstw wielorodzinnych. 

 
WYKRES 57. SYTUACJA DOCHODOWA GOSPODARSTWA DOMOWEGO W CIĄGU OSTATNICH DWÓCH 

LAT: 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 
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WYKRES 58. OCENA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY SYTUACJĄ DOCHODOWĄ GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO W CIĄGU OSTATNICH DWÓCH LAT A KLASĄ MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ 

GOSPODARSTWO * 

 
* Wynik testu 2 (3) = 21,016; p<0,001; siła związku V Kramera=0,187 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 
WYKRES 59. OCENA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY SYTUACJĄ DOCHODOWĄ GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO W CIĄGU OSTATNICH DWÓCH LAT A TYPEM GOSPODARSTWA DOMOWEGO * 

 
* Wynik testu 2 (9) = 28,633; p<0,001; siła związku V Kramera=0,126 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

Analizując sytuację dochodową gospodarstw w ciągu ostatnich dwóch lat należy 

zauważyć, że jedynie w przypadku gospodarstw utrzymujących się z niezarobkowych 

źródeł (co ósme tego typu gospodarstwo) oraz emeryckich (co dwunaste) odnotowano 

istotną zmianę w finansach, która obniżyła standard życia tego typu domostw. 

W przypadku pozostałych gospodarstw nie zaobserwowano spektakularnych zmian, a ich 

sytuacja materialno-finansowa utrzymuje się od lat na tym samym poziomie. 
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WYKRES 60. OCENA SYTUACJI DOCHODOWEJ GOSPODARSTWA DOMOWEGO W CIĄGU 

OSTATNICH DWÓCH LAT A GŁÓWNYM ŹRÓDŁEM UTRZYMANIA GOSPODARSTWA 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

  

O ocenę sytuacji materialnej poproszeni zostali również członkowie objętych 

badaniem gospodarstw domowych. Z analizy ich odpowiedzi wynika, iż w większości 

przypadków są oni zadowoleni z warunków materialnych, gdyż największy odsetek badanych 

(61,9%) jest raczej zadowolonych, a 22,9% średnio zadowolonych. Niezadowolonych  

z sytuacji materialnej gospodarstw jest jedynie 6,5%. 

 Ponad połowa respondentów wskazała także, że dochody gospodarstwa domowego są 

na wystarczającym poziomie, w związku z czym nie brakuje im na zaspokojenie 

podstawowych potrzeb. Tylko 8,9% zadeklarowało, iż dochody nie pozwalają im na 

zaspokojenie bieżących potrzeb. 

 
WYKRES 61. OCENA ZADOWOLENIA Z 

WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW 

DOMOWYCH RESPONDENTÓW 

 

WYKRES 62. WYSTARCZALNOŚĆ DOCHODÓW 
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PODSTAWOWYCH POTRZEB 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=637 członków gospodarstw 

domowych] 
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W opinii co piątego (21,1%) członka z objętych badaniem gospodarstw domowych 

aktualna sytuacja materialna w porównaniu do tej sprzed 2 lat poprawiła się, a w opinii 4,5% 

przedstawiciel gospodarstw – pogorszyła w tym czasie. Według relacji blisko ¾ badanych 

sytuacja materialna w ich domostwach pozostała bez zmian.  

Jeśli zaś chodzi o prognozy na przyszłość, z badania wynika, iż większości 

respondentów trudno jest ocenić jak będzie się ona kształtować w ciągu najbliższych dwóch 

lat (61,4%). Ponadto 22% badanych zadeklarowało, iż sytuacja materialna gospodarstw nie 

zmieni się  w najbliższej przyszłości. 

 Jedynie 16,6% objętych badaniem członków gospodarstw domowych wskazało, iż 

sytuacja materialna gospodarstw domowych w ciągu kolejnych 2 lat zmieni się, z czego 

13,5% zdeklarowało polepszenie, a 3,1% pogorszenie sytuacji. 

 

WYKRES 63. OCENA AKTUALNEJ SYTUACJI 

MATERIALNEJ DO TEJ SPRZED 2 LAT 

 

WYKRES 64. PROGNOZA ZMIAN SYTUACJI 

MATERIALNEJ W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH 2 LAT 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=637 członków gospodarstw 

domowych] 

 

 Ponad 36% badanych gospodarstw domowych deklarowało korzystanie 

z kredytów i pożyczek. Zadłużenie gospodarstw domowych najczęściej wynosiło powyżej 

3 miesięcznych - do rocznych dochodów gospodarstwa (co piąte gospodarstw zadłużone). 

Zadłużenie wyższe niż roczne dochody wskazało jedynie 5,5% respondentów. 

 Źródłem zewnętrznego zasilania finansowego dla 61,6% gospodarstw domowych były 

banki, dla 48,9% osoby prywatne, a dla 13,3% inne instytucje. Analiza testem chi-kwadrat 

wykazała istotną statystycznie zależność między zadłużeniem u osób prywatnych a typem 

gospodarstwa według głównego źródła dochodu. Z badania bowiem wynika, iż najczęściej  

u osób prywatnych zadłużone były gospodarstwa utrzymujące się z niezarobkowych 

źródeł. 
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WYKRES 65. ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 
WYKRES 66. MIEJSCA, W JAKICH ZADŁUŻONE SĄ BADANE GOSPODARSTWA * 

 
* pytanie nie dotyczyło przedstawicieli gospodarstw domowych, które nie mają zadłużenia 

** % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=212 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 
WYKRES 67. OCENA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY ZADŁUŻENIEM U OSÓB PRYWATNYCH A TYPEM 

GOSPODARSTWA WEDŁUG GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA DOCHODU * 

 
* Wynik testu 2 (15) = 31,932; p<0,05; siła związku V Kramera=0,133 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 
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Bieżące wydatki konsumpcyjne (np. żywność, odzież, obuwie), a także zakup dóbr 

trwałego użytku były najczęściej finansowane z kredytów i pożyczek zaciąganych przez 

objęte badaniem gospodarstwa domowe, które były zadłużone. Nieco rzadziej badani 

wskazywali, iż zaciągnięte zobowiązania przeznaczali na spłatę wcześniejszych długów oraz 

by pokryć stałe opłaty (np. mieszkaniowe). 

 
WYKRES 68. CELE NA JAKIE PRZEZNACZANE SĄ ŚRODKI FINANSOWE UZYSKANE POPRZEZ 

POŻYCZKI LUB KREDYTY * 

* pytanie nie dotyczyło przedstawicieli gospodarstw domowych, które nie mają zadłużenia 

** % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 

*** na wykresie przedstawiono odpowiedzi, które uzyskały minimum 1% wskazań 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=212 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 
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miesięcznie na takie produkty jak używki czy cukier i wyroby cukiernicze jest wręcz 

pozytywnym elementem gospodarowania budżetem domowym i przejawem dbałości 

o kondycję zdrowotną członków gospodarstw, o tyle przeznaczanie poniżej 100 zł 

miesięcznie na ryby i jej przetwory, mięso i przetwory mięsne czy owoce i warzywa jest bez 

wątpienia symptomem niedostatku w gospodarstwach domowych, które takie kwoty 

deklarowały. Można zatem wnioskować, iż skala ubóstwa w województwie podlaskim jest 

zdecydowanie większa niż jej deklarowany poziom.  

 
 

WYKRES 69. WYSTARCZALNOŚĆ DOCHODÓW NA ZAKUP ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI ARTYKUŁÓW 

ŻYWNOŚCIOWYCH - % ODPOWIEDZI „TAK” * 

* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 
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WYKRES 70. KWOTA PRZEZNACZANA NA ZAKUPY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W CIĄGU 

MIESIĄCA * 

 
* na wykresie nie uwzględniono przedziałów „powyżej 300-400 zł”, „powyżej 400-500 zł” oraz „powyżej 500 zł”, które 

wskazało poniżej 1% respondentów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

Badanie wykazało również, że w większości przypadków zaspokojenie potrzeb 

żywnościowych gospodarstw domowych w porównaniu do sytuacji sprzed 2 lat pozostało 

bez zmian. W ten sposób odpowiedziało 86% badanych. Jedynie 2,8% wskazało na 

pogorszenie się sytuacji domostwa w tym zakresie, a 11,1% na polepszenie. 

 
WYKRES 71. ZASPOKOJENIE POTRZEB ŻYWNOŚCIOWYCH GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

W PORÓWNANIU DO SYTUACJI SPRZED 2 LAT 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 
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 Prawie wszyscy respondenci wskazali, iż ich gospodarstwa stać na zakup odzieży  

i obuwia dla wszystkich członków gospodarstwa, a także na książki i przybory szkolne dla 

dzieci. Nieco rzadziej badani wskazywali na możliwość pozwolenia sobie na wykupienie 

dzieciom zajęć pozalekcyjnych oraz korepetycji i innych forma dokształcenia. Najmniejszy 

odsetek respondentów wskazał, iż nie ma problemów z organizacją wypoczynku dla całej 

rodziny. 

 W większości przypadków na artykuły te w ciągu ostatnich 3 miesięcy gospodarstwa 

przeznaczyły kwotę nieprzekraczającą 100 zł. Jedynie zakup obuwia dla wszystkich członków 

gospodarstwa jest droższym wydatkiem, gdyż w tym wypadku większość przeznaczyła na ten 

cel kwoty w granicach 100-200 zł. 

Ponadto prawie wszyscy przedstawiciele gospodarstw domowych zadeklarowali, iż 

dzieci maja zapewnione: ciepłą odzież zimową, trzy posiłki, w tym jeden gorący, dobrze 

dopasowane buty na każdą porę roku, posiłek z mięsem lub rybą przynajmniej co drugi dzień 

oraz świeże owoce i warzywa przynajmniej raz dziennie. 

 Podobnie jak w przypadku zagospodarowania pewnych kwot na produkty 

żywnościowe, tak i w tym przypadku, środki finansowe przeznaczane w odstępach 

3 miesięcznych na takie cele jak m.in.: zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, obuwie i odzież dla 

całej rodziny czy wypoczynek dla całej rodziny wydają się być zbyt niskie, aby można było 

mówić o wystarczającym zaspokojeniu tego typu potrzeb. Wobec tego można założyć, iż 

część deklaracji respondentów także w tym względzie mogła być próbą utajenia realnej 

sytuacji dochodowej, z powodów takich jak niechęć do przyznania się do ubóstwa w rodzinie 

czy obawy przed byciem negatywnie ocenionym w środowisku. Z tego też powodu w wielu 

gospodarstwach stosuje się drastyczne środki ograniczania wydatkowania, polegające na 

redukcji wszelkich ponoszonych kosztów do niezbędnego minimum, jak np.: rezygnacja 

z kupna produktów mięsnych czy nabiału i nieuwzględnianie w budżecie domowym środków 

finansowych, które można by przeznaczyć na wypoczynek czy rekreację (jak np. zajęcia 

pozalekcyjne dla dzieci). O złej kondycji finansowej takich rodzin bardzo często nie wie 

nawet najbliższe otoczenie, a dotkliwe skutki ubóstwa oddziałują na członków takiego 

gospodarstwa, zwłaszcza wywierają negatywny wpływ na dzieci, których potrzeby nie są 

zaspokajane w tym samym stopniu co w gospodarstwach, które nie borykają się z problemem 

ubóstwa. 
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WYKRES 72. MOŻLIWOŚĆ ZAKUPIENIA WYSTARCZAJĄCYCH ILOŚCI ARTYKUŁÓW - % ODPOWIEDZI 

„TAK” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

WYKRES 73. KWOTA PRZEZNACZONA W CIĄGU 3 OSTATNICH MIESIĘCY PRZEZ GOSPODARSTWO 

DOMOWE NA ZAKUP NASTĘPUJĄCYCH ARTYKUŁÓW* 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 
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WYKRES 74. CZY W GOSPODARSTWIE DOMOWYM DZIECI MAJĄ ZAPEWNIONE: 

* pytanie nie dotyczyło przedstawicieli gospodarstw domowych, w których nie ma w ogóle dzieci 

** na wykresie przedstawiono odpowiedzi, które uzyskały minimum 1% wskazań 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=182 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

 

2.1.4. POMOC INSTYTUCJONALNA 

 

 Objęci badaniem członkowie gospodarstw domowych w zdecydowanej większości 

(99,4%) wskazali, iż w ich rodzinach nie występują większe trudności. Jedynie dwie osoby 

wskazały na niepełnosprawność członka rodziny oraz dwie osoby na problemy opiekuńczo-

wychowawcze dotyczące dzieci. Respondenci ci z podanymi problemami radzą sobie sami, 

bądź pomaga im rodzina i najbliższe otoczenie (przyjaciele, sąsiedzi itp.) i nie korzystają  

z pomocy państwa, organizacji pozarządowych czy innych instytucji działających na rzecz 

pomocy rodzinom. Osoby, które wskazały na problemy opiekuńczo-wychowawcze przyznały, 

że związane są one głównie z wagarami, problemami w nauce, nieradzeniem sobie w szkole. 

 Ponadto tylko jeden członek gospodarstwa domowego wskazał, iż rodzina korzystała 

kiedykolwiek ze wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, które polegało na zasięgnięciu 

porad i na konsultacjach psychologicznych. Również przedstawiciele gospodarstw domowych 

rzadko wskazywali, iż potrzebują i korzystają z różnego rodzaju pomocy zewnętrznej. Jedynie 

3% badanych wskazało, iż potrzebuje pomocy finansowej, a tylko 1,2% korzysta z tego 

rodzaju wsparcia. Potrzeby w zakresie pomocy rzeczowej zadeklarowało 1,5%, a 1,2% 

korzysta z wsparcia w tym zakresie, natomiast potrzeby w formie usług czy konsultacji/porad 

zadeklarowało niecałe 1% badanych, a jedynie 0,3% korzysta z tych usług.  

Także w tym przypadku część deklaracji może nie być zgodna ze stanem faktycznym, 

bowiem istnieje wyraźna tendencja do ukrywania ubóstwa, a także innych problemów, które 

bardzo często mu towarzyszą (np. alkoholizm, bierność zawodowa, przemoc domowa). 

Ponadto na podstawie wyników badania można stwierdzić, iż znaczna część respondentów 

nie dostrzega tego problemu w przypadku swojego gospodarstwa domowego. Obniżony 

standard życia nierzadko jest wynikiem zaniechania przez żywicieli rodziny działań mających 
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na celu poprawę sytuacji w gospodarstwie (bierność zawodowa, korzystanie z zasiłków 

pomocy społecznej). W takim przypadku członkowie takich gospodarstw uznają bardzo 

często, że stan materialny ich rodziny jest „normalny”, a wieloletnie korzystanie z pomocy 

społecznej, przy tym długotrwałe bezrobocie potęgują niechęć do zmiany. 
 

WYKRES 75. POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY ZEWNĘTRZNEJ ORAZ KORZYSTANIE Z NIEJ 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

 

 

2.1.5. SYTUACJA ZDROWOTNA CZŁONKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH 

 

Według deklaracji przedstawicieli gospodarstw domowych prawie 80% z nich 

korzystało z placówek służby zdrowia opłacanych przez NFZ. Żadne gospodarstwo domowe 

w tym czasie nie skorzystało z usług placówki opłacanej przez pracodawcę, a jedynie 6,3% 

leczyło się w placówkach prywatnych, opłacanych z własnej kieszeni. 
 

WYKRES 76. KORZYSTANIE Z USŁUG MEDYCZNYCH W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

 Z analizy materiału badawczego wynika, iż w większości gospodarstwa domowe 

przeznaczały na opłaty związane z usługami medycznymi kwoty nieprzekraczające 100 zł. 

Jedynie na leczenie i różne badania w przychodniach i gabinetach oraz na opłaty nieformalne 

część badanych (około 30%) przeznaczała kwoty w granicach 100 - 200 zł. 

 Na podstawie analizy kwot przeznaczanych na produkty żywnościowe, wypoczynek  

i rekreację rodziny oraz leki i leczenie należy stwierdzić, że ten ostatni cel jest równie ważny 
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w badanych gospodarstwach. Respondenci nierzadko są skłonni przeznaczyć więcej środków 

pieniężnych na dbanie o zdrowie niż wypoczynek, rekreację czy żywienie. Na tej podstawie 

można stwierdzić, iż dbałość o zdrowie jest ważnym elementem planowania budżetów 

podlaskich gospodarstw domowych. Potwierdza to dosyć mały odsetek respondentów, którzy 

musieli zrezygnować z różnych form leczenia i poprawy stanu zdrowia ze względów 

finansowych. W tym przypadku można stwierdzić, iż dobre zdrowie jest dla mieszkańców 

Podlasia bezcenną wartością.     

  
WYKRES 77. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA OPŁATY ZWIĄZANE Z USŁUGAMI MEDYCZNYMI 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

 Badanie wykazało, iż w przybliżeniu 10-11% badanych z powodu braku pieniędzy nie 

podejmowało wizyt u dentystów, musiało zrezygnować z specjalistycznych badań 

medycznych, bądź nie zrealizowało recept i nie wykupiło leków zalecanych przez lekarza. 

 Następnie około 9% badanych ze względu na niewystarczające fundusze było 

zmuszonych do rezygnacji z wizyty u lekarza i zabiegów rehabilitacyjnych, a mniej niż 8% 

musiało zrezygnować z wyjazdu do sanatorium, z uzyskania protez zębowych czy z leczenia 

szpitalnego. Niniejsze dane potwierdzają, że mieszkańcy województwa podlaskiego, jeśli 

muszą, prędzej zrezygnują z wypoczynku i rekreacji, a nawet ograniczą fundusze na niektóre 

produkty żywnościowe, niż zaniechają leczenia czy wykupienia leków. 

 Jednocześnie obawy budzi odsetek osób, które ze względów finansowych 

rezygnowały z różnych form polepszenia stanu zdrowia, gdyż jak pokazały wyniki badania, 

rezygnacja z leczenia jest ostatnim możliwym działaniem, jakie podejmą badani w sytuacji 

trudności finansowych i w zasadzie nie traktują tego jako jednej ze strategii oszczędzania. 

Rezygnacja z przeznaczenia środków na ten cel ze względów finansowych może świadczyć 

o bardzo trudnej sytuacji tej grupy gospodarstw domowych. Wydaje się, że niniejszą 

informację można potraktować jako sygnalny wskaźnik ubóstwa (od ok. 6% do 11% 

badanych gospodarstw). 
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WYKRES 78. DEKLARACJE RESPONDENTÓW ODNOŚNIE WYSTĘPOWANIA W GOSPODARSTWACH 

DOMOWYCH SYTUACJI: 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

 W opinii 58,8% badanych aktualne zaspokojenie potrzeb zdrowotnych gospodarstw 

domowych w porównaniu do sytuacji sprzed 2 lat nie zmieniło się. Następnie zdaniem 38% 

uległo one poprawie, a 3,2% pogorszeniu. 

 W przypadku gdyby dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantowało poprawę 

dostępu do usług medycznych i ich jakości to 46,8% objętych badaniem gospodarstw 

domowych byłby skłonnych wykupić takie ubezpieczanie, ale za kwotę nie większą niż 100 

zł. Jedynie 3% badanych mogłoby na ten cel przeznaczyć więcej niż 100 zł. Natomiast 

niezainteresowanych takim ubezpieczaniem było aż 50,2% gospodarstw.  
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WYKRES 79. ZAINTERESOWANIE WYKUPIENIEM 

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ORAZ KWOTA, 

JAKĄ MOGLIBY PRZEZNACZYĆ BADANI NA TEN 

CEL 

 

WYKRES 80. OCENA AKTUALNEGO 

ZASPOKOJENIA POTRZEB ZDROWOTNYCH 

GOSPODARSTW W PORÓWNANIU DO SYTUACJI 

SPRZED 2 LAT 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

Na koniec w celu uzupełnienia informacji o sytuacji zdrowotnej mieszkańców 

województwa podlaskiego poproszono o ocenę stanu zdrowia dzieci przez te gospodarstwa, 

w których znajdowały się dzieci (N=182).   

 Jak pokazała analiza uzyskanych odpowiedzi, ogromna większość badanych 

przyznała, że stan przynajmniej jednego dziecka w ich gospodarstwie jest dobry (82,4%) lub 

bardzo dobry (64,3%). W przypadku jednego na dwadzieścia sześć gospodarstw z dziećmi 

stan przynajmniej jednego dziecka określono jako ani dobry ani zły (3,8%), a jeszcze rzadziej, 

że kondycja zdrowotna przynajmniej jednego dziecka jest zła (1,6%) bądź bardzo zła (0,5%).  

 
WYKRES 81. OCENA STANU ZDROWIA DZIECI W RODZINIE 

 
* możliwość wielokrotnej odpowiedzi; Jeśli w gospodarstwie znajdowało się więcej niż jedno dziecko – każde oceniano 

oddzielnie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=182 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 
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2.1.6. EDUKACJA DZIECI 

 

Gospodarstwa domowe, które posiadają dzieci w wieku do 18 lat lub w wieku do  

26 lat jeżeli się uczą, zostały zbadane pod kątem sytuacji edukacyjnej tych dzieci. 

W kwestionariuszu wzięto pod uwagę zarówno ocenę szans zdobycia pożądanego 

wykształcenia i radzenia sobie w szkole w ostatnim roku szkolnym, jak i warunki finansowe 

i mieszkaniowe rodzin. W badaniu wzięły udział łącznie 163 gospodarstwa domowe 

z dziećmi uczącymi się. 

Nie powinno być zaskoczeniem, że rodzice pragną dla swoich dzieci świetlanej 

przyszłości i dobrej edukacji, lecz przy wyborze szkoły również biorą pod uwagę 

zapotrzebowania i realia rynku pracy. Jak pokazały wyniki badania, przedstawiciele 

gospodarstw domowych najczęściej chcieliby, aby ich dzieci ukończyły szkołę wyższą, w tym 

licencjat 59,5% i studia magisterskie 45,4%. Prawie 1/3 rodziców chciałaby, aby ich dziecko 

ukończyło technikum lub liceum profilowane, natomiast 12,3% liceum ogólnokształcące. 

Najmniej rodziców chce, aby ich dzieci ukończyły edukację na poziomie zasadniczej szkoły 

zawodowej (1,8%).  

Również bardzo dobrze opiekunowie oceniają szanse dzieci na osiągnięcie tego 

poziomu wykształcenia. Bowiem 76,1% z nich stwierdziło, że ich potomstwo ma duże szanse 

na ukończenie wybranej szkoły, a 35%, że umiarkowane. Z kolei na małe szanse wskazało 

24,5% opiekunów, a na brak możliwości 11%. Taki pozytywny wynik ma związek 

dodatkowo z obecną oceną radzenia sobie w szkole przez pociechy. Ponad 60% rodziców 

wskazuje na bardzo dobre i dobre wyniki w nauce dzieci w ostatnim roku szkolnym, więc 

również ocenia ich szanse na duże i umiarkowane w dalszej perspektywie kształcenia.  

W celu pogłębienia wniosków z badania, respondenci zostali zapytani także o możliwe 

przyczyny nieukończenia pożądanych szkół lub w ogóle nie rozpoczęcia edukacji w nich. 

Najwięcej osób nie wskazało żadnej przyczyny tej prawdopodobnej sytuacji. Jednak spośród 

przywołanych powodów takich jak: brak pieniędzy, brak odpowiednich szkół blisko domu, 

słabe stopnie dziecka, dziecko nie jest zainteresowane/ma inne zainteresowania, powody 

zdrowotne/ niepełnosprawność, rodzice za najbardziej prawdopodobną uznali inne przyczyny, 

niewymienione w kafeterii. Warto nadmienić, że brak pieniędzy jako przyczyna 

nieukończenia szkoły otrzymała 23,3% wskazań (wykresy 102-104 w aneksie).  

 
WYKRES 82. POŻĄDANY POZIOM WYKSZTAŁCENIA DZIECKA 

 
*możliwość wielokrotnej odpowiedzi, jeśli w gospodarstwie było więcej niż jedno dziecko; średnia wskazanych poziomów 

wykształcenia; 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=163 przedstawicieli 

gospodarstw domowych z dziećmi uczącymi się] 
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Z potrzeb edukacyjnych swoich dzieci musiało zrezygnować w obecnym roku 

szkolnym 14,7% gospodarstw domowych. Najwięcej osób zrezygnowało z podjęcia przez 

dziecko/dzieci zajęć dodatkowych pozaszkolnych (4,9%), dalej 3,7% gospodarstw 

ograniczyło lub zawiesiło wpłaty na szkołę, a 3,1% zrezygnowało z korepetycji dla ucznia. 

Wśród badanych 3 gospodarstwa zaniechały z korzystania przez dzieci z obiadów szkolnych, 

natomiast odpowiednio po jednym gospodarstwie: zmieniło szkołę na wymagającą 

mniejszych lub żadnych opłat i zrezygnowało z płatnych dowozów dzieci do szkoły. 

 
TABELA 23. REZYGNACJA ZE WZGLĘDÓW FINANSOWYCH W OBECNYM ROKU SZKOLNYM 

Z POTRZEB EDUKACYJNYCH DZIECKA/DZIECI* 

 N % 

zrezygnowania z podjęcia przez dziecko/dzieci zajęć dodatkowych 8 4,9 

ograniczenia lub zawieszenia wpłat na szkołę 6 3,7 

zrezygnowania z korepetycji dla dziecka/dzieci 5 3,1 

zrezygnowania z korzystania przez dziecko/dzieci z obiadów w szkole 3 1,8 

zmiany szkoły na wymagającą mniejszych lub żadnych opłat 1 0,6 

zrezygnowania z płatnych dowozów dziecko/dzieci do szkoły 1 0,6 

ogółem 24 14,7 
*odpowiedzi „tak”;  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=163 przedstawicieli 

gospodarstw domowych z dziećmi uczącymi się] 

 

Badając dostęp dziecka/dzieci w gospodarstwach domowych do podstawowych 

elementów niezbędnych w sytuacji, gdy uczęszczają one do szkoły i uczą się, najgorzej 

wypada posiadanie komputera. Wyniki wskazują, że 9,9% dzieci nie ma dostępu do 

komputera w domu z powodów finansowych (niezależnie czy jest on ich własnością czy jest 

w inny sposób oddany do ich dyspozycji), natomiast 6,8% nie posiada dostępu do Internetu. 

Niniejszy wynik pozostaje w zgodzie ze zbliżonym odsetkiem osób, które były w ostatnim 

czasie zmuszone do rezygnacji z leczenia z przyczyn finansowych (od. ok. 6% do 11%). 

Oznacza to, że odsetek rodzin dotkniętych ubóstwem jest bez wątpienia wyższy niż wynika to 

z deklaracji respondentów.  

Najlepiej sytuacja przedstawia się w przypadku posiadania wszystkich niezbędnych 

pomocy szkolnych – przyborów szkolnych (96,3% posiadających), co więcej, nawet 

nieznacznie lepiej niż w sytuacji dysponowania wydzielonym miejscem do nauki i odrabiania 

lekcji. 

 



 

92 
 

WYKRES 83. POSIADANIE PRZEZ DZIECKO/DZIECI DOBRA 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=163 przedstawicieli 

gospodarstw domowych z dziećmi uczącymi się] 

 

2.1.7. ŚRODKI PONOSZONE NA WYPOCZYNEK I REKREACJĘ 

 

Badania przeprowadzone wśród przedstawicieli gospodarstw domowych wykazały, że 

45,3% domostw musiało zrezygnować z chociaż jednej formy wypoczynku i rekreacji 

z powodu braku środków finansowych. Najczęściej zdarzało się to w przypadku pójścia do 

kina, wyjścia do teatru, opery, operetki, filharmonii lub na koncert oraz zakupu książki, 

jednak różnice wartości procentowych pomiędzy pozostałymi formami rekreacji nie są duże. 

Najrzadziej gospodarstwa rezygnują z wyjazdów kolonijnych, obozów i innych wyjazdów 

grupowych dla dzieci (tylko 3% rezygnuje), co może być spowodowane finansowaniem tych 

wycieczek z innych źródeł (np. pracodawca) lub po prostu rzadkimi okazjami do takiego 

wypoczynku  w ciągu roku, co mobilizuje rodziców do gromadzenia oszczędności na ten cel. 
 

WYKRES 84. REZYGNACJA Z WYPOCZYNKU I REKREACJI Z POWODÓW FINANSOWYCH* 

 
*możliwość wielokrotnej odpowiedzi  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

Objęci badaniem członkowie gospodarstw domowych w większości spędzają wspólnie 

z rodziną czas wolny (68,8%). Analiza testem chi-kwadrat wykazała, iż istnieje istotna 
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statystycznie zależność między czasem wolnym, a oceną jakości życia respondentów. 

Z analizy danych wynika, iż częściej czas wolny w gronie rodzinnym spędzają osoby, 

które są zadowolone z warunków materialnych gospodarstwa domowego, których 

dochody pozwalają na zaspokojenie bieżących potrzeb, a także które lepiej oceniają 

jakość życia gospodarstwa domowego i są bardziej zadowolone z życia. 

 
WYKRES 85. SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO WSPÓLNIE W BADANYCH GOSPODARSTWACH 

DOMOWYCH 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=637 członków gospodarstw 

domowych] 

 

Podobnie przedstawia się statystyka dotycząca wspólnego spędzania wakacji 

i urlopów. Zdecydowana większość przedstawicieli gospodarstw domowych stwierdziła, że 

na wszelkie wyjazdy wakacyjne zabiera ze sobą rodzinę (74,3%). Co ciekawe, z analizy 

wynika, że im gospodarstwo domowe ma więcej osób tym rzadziej spędza urlopy razem 

(z wyłączeniem osób mieszkających samemu). Warto zwrócić uwagę na to, że nawet jeżeli 

osoba mieszka sama nie oznacza to, że spędza ona wakacje osobno (tabela 11 w aneksie).     

 
WYKRES 86. SPĘDZANIE WAKACJI/URLOPÓW WSPÓLNIE W BADANYCH GOSPODARSTWACH 

DOMOWYCH 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

Respondenci najczęściej wskazywali, iż w ich rodzinach preferuje się aktywne formy 

wypoczynku, takie jak wspólne gry i zabawy, rozrywki i zabawy artystyczne, gry sportowe, 

turystyka aktywna (np. kajakarstwo, rajdy rowerowe). Z badania wynika, iż 2/3 badanych 

aktywnie spędza czas wolny. Ponadto badani w głównej mierze na rozrywkę i rekreację 

poświęcają do 9 (38,8%) lub 12 godzin tygodniowo (28,6%). 
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WYKRES 87. PREFEROWANE FORMY 

WYPOCZYNKU W GOSPODARSTWACH 

DOMOWYCH 

 

WYKRES 88. CZAS POŚWIĘCANY NA ROZRYWKĘ I 

REKREACJĘ W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=637 członków gospodarstw 

domowych] 

 

 W większości przypadków potrzeby w zakresie rozrywki i rekreacji objętych 

badaniem członków gospodarstw domowych są zaspokojone (82,4%). Jedynie 6,3% 

badanych miało niezaspokojone potrzeby w tym zakresie, czego najczęściej wskazywanym 

powodem jest brak czasu (85%). 

 

WYKRES 89. OCENA STOPNIA ZASPOKOJENIA 

POTRZEB W ZAKRESIE ROZRYWKI I REKREACJI 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=637 członków 

gospodarstw domowych] 

WYKRES 90. POWODY NIEZASPOKOJENIA 

POTRZEB W ZAKRESIE ROZRYWKI I REKREACJI 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych 

badań [N=40 członków gospodarstw domowych] 

 

Gospodarstwa domowe najczęściej spędzają wakacje i urlopy u rodziny/przyjaciół 

oraz w kraju nad jeziorem, a prawie 20% wyjeżdża nad morze. Z kolei ponad 1/5 badanych 

respondentów nie wypoczywa nigdzie i zostaje w domu. Te sposoby spędzania wakacji 

wydają się najtańsze, co potwierdza również kolejny wykres obrazujący ilość pieniędzy 

przeznaczanych na wyjazdy.  
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Analiza statystyczna danych wskazuje, że najczęściej wakacje w kraju w górach, nad 

morzem i nad jeziorem spędzają gospodarstwa domowe pracowników, natomiast w innych 

miejscach gospodarstwa emerytów (tabele 12-15 w aneksie). Na zagraniczne wycieczki 

wybiera się tylko 4,1% domostw, a oba miejsca wypoczynku – kraj i zagranica – wybiera 

tylko 1,5% respondentów. 

 
WYKRES 91. MIEJSCE SPĘDZANIA WAKACJI/URLOPÓW* 

 
*możliwość wielokrotnej odpowiedzi  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

Wcześniejsze przypuszczenia potwierdzają kolejne analizy wyników badania. 

Gospodarstwa domowe przeznaczają średnio na wakacje w ciągu roku do 1 tys. złotych 

(46,3%), natomiast ponad ¼ z nich od tysiąca do 2 tysięcy złotych. Z kolei 15,9% 

respondentów twierdzi, że w ich budżecie nie ma miejsca na wydatki związane 

z wakacjami/urlopem. Niniejsze wyniki mogą być niepokojące. Wbrew temu jak respondenci 

oceniają swoją sytuację materialną i możliwości zaspokojenia potrzeb rodziny, w dużej 

mierze jednak nie stać ich na wakacje czy urlop bądź przeznaczają na ten cel do 1 tys. zł 

rocznie. Wyniki te kolejny raz wskazują na fakt, że sytuacja finansowa znacznego odsetka 

gospodarstw domowych nie jest optymalna i wbrew opiniom przedstawicieli badanych 

domostw, nie pozwala na zaspokojenie wszystkich potrzeb domowników (w co szóstym 

gospodarstwie nie uwzględnia się potrzeb związanych z wypoczynkiem/ urlopami).   

Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku miesięcznej kwoty przeznaczanej na 

rozrywkę i rekreację. Przedstawiciele gospodarstw domowych wybierali najczęściej 

najmniejszą możliwą sumę, czyli do 100 złotych, a 28,2% z nich wybrało opcję drugą od 100 

do 200 złotych miesięcznie. 10,9% gospodarstw twierdzi, że nie stać ich na żadne rozrywki 

i rekreację. Podobnie kształtują się wnioski dotyczące wydatków przeznaczanych na 

rozrywkę i rekreacją. Jak pokazują wyniki badania, środki finansowe gromadzone na ten cel 

kształtują się na najniższym z możliwych poziomie (53,7%) a co dziesiąte gospodarstwo nie 

uwzględnia w swoich budżetach żadnych środków na ten cel. Niniejsze wyniki jednoznacznie 

wskazują, iż przynajmniej ok. 10% badanych gospodarstw zmaga się z problemem szeroko 

rozumianego ubóstwa. 
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WYKRES 92. KWOTA PRZEZNACZANA NA 

WAKACJE/URLOP 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

[N=603 przedstawicieli gospodarstw domowych] 

WYKRES 93. KWOTA PRZEZNACZANA 

MIESIĘCZNIE NA ROZRYWKĘ I REKREACJĘ 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie 

przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 
 

Przedstawiciele gospodarstw domowym zadeklarowali, że najczęściej finansują 

wypoczynek i rekreację odkładając pieniądze w ciągu roku (37,8%). Około 28% domostw 

zaciąga w tym celu pożyczki lub kredyty w banku, a 18,4% zapożycza się u rodziny lub 

znajomych. Łącząc obie te kategorie można stwierdzić, że prawie połowa gospodarstw nie 

jest w stanie sfinansować samodzielnie wyjazdu lub wypoczynku i musi uzyskać pomoc 

z innego źródła. Inne źródła również świadczą o tym, że rodziny nie finansują rekreacji 

z własnego budżetu, lecz otrzymują prezent od rodziny/przyjaciół (3,6%), dofinansowanie 

z zakładu pracy do kolonii/obozów dla dzieci (3,6%) lub datki charytatywne na rzecz 

organizacji kolonii/ obozów dla dzieci (0,2%). Dzięki temu, zaledwie 3% domostw rezygnuje 

z kolonii dla dzieci, a 4,8% z wyjazdów rodzinnych. Jednak mimo tego, 12,1% gospodarstw 

powiedziało, że nie przeznacza na wypoczynek i rekreację (w tym urlop/wakacje) żadnych 

pieniędzy, gdyż nie stać ich na to, co jest zgodne z poprzednimi wynikami. 
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WYKRES 94. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYPOCZYNKU I REKREACJI (W TYM WAKACJI/URLOPÓW)* 

 
*możliwość wielokrotnej odpowiedzi  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

Podsumowując sytuacje gospodarstw domowych związaną z zaspokojeniem potrzeb 

kulturalnych i wypoczynkowych nie należy pomijać jej zmiany na przestrzeni lat. Ponad 

połowa respondentów oceniła jednak, że nie zmieniła się ona w porównaniu do sytuacji 

sprzed dwóch lat. Pozytywnym aspektem jest to, że 30% rodzin stwierdziło, że warunki 

poprawiły się. Najmniej osób, lecz w dalszym ciągu jest to znaczna ilość (17,9%) oznajmiło, 

że zaspokojenie potrzeb kulturalnych z ich domostwie pogorszyło się.  

 
WYKRES 95. ZASPOKOJENIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I WYPOCZYNKIEM W 

PORÓWNANIU DO SYTUACJI SPRZED DWÓCH LAT 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

2.1.8. OCENA JAKOŚCI ŻYCIA 

 

Głównym celem badania przeprowadzonego wśród członków objętych badaniem 

gospodarstw domowych była ocena różnych aspektów życia. 
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Zdecydowana większość objętych badaniem członków gospodarstw domowych 

dobrze oceniła jakość życia swoich rodzin (67,4%), a co czwarty badanych ocenia ją jako 

przeciętną. Jedynie 4,5% badanych zadeklarowało, że ich jakość życia jest zła lub bardzo zła. 

Analiza testem chi-kwadrat wykazała, że istnieje istotna statystycznie zależność 

między oceną jakości życia, a oceną wystarczalności dochodów na pokrycie bieżących 

potrzeb. Z badania wynika, iż 69,7% osób, których dochody są wystarczające oceniło jakość 

życia jako dobrą, a 24,9% jako przeciętną. Natomiast wśród osób, które wskazały, iż dochody 

gospodarstw są niewystarczające odpowiedzi rozkładały się niemal równomiernie, gdyż 

32,1% wskazało na złą jakość życia, 26,8% na przeciętną, a 37,5% na dobrą. Na podstawie 

tych danym można stwierdzić, iż osoby z wystarczającym poziomem dochodów lepiej 

oceniają jakość swojego życia. 

 
WYKRES 96. OCENA JAKOŚCI ŻYCIA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

WYKRES 97. OCENA JAKOŚCI ŻYCIA GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO A WYSTARCZALNOŚĆ DOCHODÓW3 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=637 członków gospodarstw 

domowych] 

 

 Członkowie gospodarstw zostali również poproszeni o ocenę zadowolenia z pewnych 

aspektów świadczących m.in. o jakości ich życia. Odpowiedzi badanych wskazują na to, iż 

wszystkie podane aspekty są oceniane dobrze lub bardzo dobrze. Jednak spośród nich można 

wyróżnić relacje z najbliższymi w rodzinie i relacje ze znajomymi. W dalszej kolejności 

najlepiej oceniane były osiągnięcia zawodowe i sytuacja finansowa rodziny. 

 W tym miejscu należy jeszcze raz podkreślić, że choć dane dotyczące ponoszonych 

przez gospodarstwa domowe wydatków wskazują w znacznej części na takie aspekty jak: 

konieczność oszczędzania, zadłużenie w bankach oraz u innych osób, konieczność rezygnacji  

z wypoczynku czy rekreacji, ograniczone wydatki na niektóre produkty żywnościowe oraz 

ponadpodstawowe potrzeby dzieci, członkowie badanych gospodarstw są ogólnie rzecz biorąc 

                                                           
3 Wynik testu 

2
 (8) = 134,287; p=0; siła związku V Kramera=0,325 
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zadowoleni z życia. Zatem pomimo niedostatku, wielu mieszkańców województwa 

podlaskiego cechuje optymizm.  

  
WYKRES 98. OCENA ZADOWOLENIA Z POSZCZEGÓLNYCH ASPEKTÓW 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=637 członków gospodarstw 

domowych] 

 

 Prawie wszyscy objęci badaniem członkowie gospodarstw domowych zadeklarowali, 

iż są zadowoleni z życia. Jedynie 8% nie jest zadowolona. Analiza danych wykazała, iż 

istnieje istotna statystycznie zależność między oceną zadowolenia z życia, a wystarczalnością 

dochodów, gdyż osoby o dochodach, które nie są wystarczające znacznie częściej 

wskazywały, iż nie są zadowolone z życia niż osoby, o wystarczających dochodach. 

 Spośród osób, które są niezadowolone z życia 90,2% wskazało, iż przyczyną takiego 

stanu jest zła sytuacja finansowa. Wśród odpowiedzi badanych pojawiały się również 

samotność/samotne rodzicielstwo, problemy zdrowotne członka rodziny, problemy 

z partnerem lub opiekuńczo-wychowawcze. 

 Również prawie wszyscy badani (99,2%) wskazali, iż nie czują się wykluczeni 

w swojej społeczności lokalnej. Natomiast wśród osób, które mają takie odczucia pojawiały 

się odpowiedzi, że jest to związane głównie z ubóstwem w gospodarstwie domowym. 
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WYKRES 99. OGÓLNA OCENA ZADOWOLENIA 

Z ŻYCIA 

 

WYKRES 100. OGÓLNA OCENA ZADOWOLENIA Z 

ŻYCIA, A WYSTARCZALNOŚĆ DOCHODÓW 4 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=637 członków gospodarstw 

domowych] 

 

WYKRES 101. POWODY NIEZADOWOLENIA Z ŻYCIA 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=51 członków gospodarstw 

domowych] 

 

Objęci badaniem członkowie gospodarstw domowych zostali poproszeni o udzielenie 

informacji odnośnie zgadzania się z podanymi stwierdzeniami: 

 jesteśmy na bieżąco z nowoczesną techniką, 

 lubimy wydawać dużo pieniędzy na urządzenia techniczne, 

 w naszym domu/mieszkaniu regularnie spotykamy się z wieloma przyjaciółmi 

i krewnymi, 

 przy robieniu zakupów najważniejsza jest dla nas jakość produktu, cena jest kwestią 

drugorzędną. 

Respondentom najbliższe było stwierdzenie, iż lubią wydawać dużo pieniędzy na 

urządzenia techniczne, a następnie, że w ich domach/mieszkaniach regularnie organizowane 

są spotkania z przyjaciółmi i krewnymi. 
 

                                                           
4 Wynik testu 

2
 (2) = 56,940; p=0; siła związku V Kramera=0,299 
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WYKRES 102. OPINIE RESPONDENTÓW ODNOŚNIE PODANYCH STWIERDZEŃ - ŚREDNIA5 

 
* szczegółowy rozkład odpowiedzi przedstawiony został w tabeli 8 zawartej w aneksie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=637 członków gospodarstw 

domowych] 
 

Brak możliwości zaspokojenia choćby podstawowych potrzeb w gospodarstwie 

domowym (takich jak m.in. wyżywienie, prąd, woda, odzież), brak możliwości realizowanie 

terminowych opłat za mieszkanie/dom z powodu niedoboru środków finansowych oraz brak 

możliwości pozwolenia sobie na zakup dóbr luksusowych, w opinii respondentów są 

głównymi oznakami ubóstwa rodziny. 
 

WYKRES 103. OPINIĘ RESPONDENTÓW DONOŚNIE SYTUACJI, KTÓRE MOGĄ BYĆ OZNAKĄ UBÓSTWA 

- ŚREDNIA6 

 
* szczegółowy rozkład odpowiedzi przedstawiony został w tabeli 7 zawartej w aneksie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań                                                          

[N=637 członków gospodarstw domowych] 

                                                           
5
 W celu obliczenia średniej odpowiedziom respondentów przyporządkowane zostały cyfry: 1 - zupełnie się nie zgadzam, 2 - 

raczej się nie zgadzam, 3 - ani się zgadzam, ani się nie zgadzam, 4 - raczej się zgadzam, 5 - w pełni się zgadzam. Im wyższa 
wartość średniej tym częściej respondenci zgadzali się z danym stwierdzeniem. 
6
 W celu obliczenia średniej odpowiedziom respondentów przyporządkowane zostały cyfry: 1 - zdecydowanie nie, 2 - raczej 

nie, 3 - raczej tak, 4 - zdecydowanie tak. Pominięta została odpowiedź „ trudno powiedzieć”. Im wyższa wartość średniej 
tym częściej dana sytuacja świadczy zdaniem respondentów o ubóstwie rodziny. 
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 W opinii zdecydowanej większości objętych badaniem członków gospodarstw 

domowych, ich rodziny nie są zagrożone ubóstwem. Pozyskane informacje wskazują, iż 

jedynie 1,7% wskazało zagrożenie skrajnym ubóstwem (dochody poniżej 495 zł 

w gospodarstwach 1-osobowych oraz 1336 zł w gospodarstwach 4-osobowych), 0,2% 

ubóstwem relatywnym (dochody poniżej 690 zł w gospodarstwach 1-osobowych oraz 1863 zł 

w gospodarstwach 4-osobowych), a 0,6% ubóstwem ustawowym (dochody poniżej 542 zł 

w gospodarstwach 1-osobowych oraz 456 zł dla osoby żyjącej w rodzinie). 

 Na tej podstawie można sądzić, że w przypadku ok. 10% gospodarstw, w których 

występują oznaki życia na bardzo skromnym poziomie, nie czują się oni zagrożeni ubóstwem  

w rozumieniu podanych definicji (za którymi stoją konkretne kwoty), co może świadczyć 

m.in. o zaradności i gospodarności badanych gospodarstw. 

Ponadto ww. opinie członków gospodarstw domowych mogłyby wskazywać, iż 

sytuacja ekonomiczna ich domostw jest względnie dobra, gdyż - jak wskazują - nie są 

zagrożeni ubóstwem. Jednak należy wziąć pod uwagę, że wielu respondentów w niniejszym 

badaniu wskazywało, iż ma trudności z „wiązaniem końca z końcem”, nie posiada 

oszczędności, nie przeznacza zbyt dużych kwot na wypoczynek i rekreację.  

 Na tej podstawie można wnioskować, iż ustalone kwoty progów dochodowych, które 

wskazują zdaniem ustawodawców na ubóstwo są zbyt niskie i w rzeczywistości nie 

odzwierciedlają rzeczywistej złej, świadczącej o niedostatku sytuacji finansowej gospodarstw 

domowych. 

 
WYKRES 104. OPINIE RESPONDENTÓW ODNOŚNIE ZAGROŻENIA UBÓSTWEM GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO 

 
* na wykresie nie uwzględniono kategorii odpowiedzi „zdecydowanie tak”, której nie wskazał żaden respondent 

** trudno powiedzieć, n=3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

 [N=637 członków gospodarstw domowych] 
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2. 2 ANALIZA SKALI UBÓSTWA I ZAGROŻENIA UBÓSTWEM 

 

Na podstawie zebranego materiału badawczego udało się określić zasięg zagrożenia 

ubóstwem mieszkańców województwa podlaskiego. 

W tym celu posłużyły dane dotyczące ubóstwa publikowane przez GUS 7 i IPiSS 8,  

a także informacje pozyskane w trakcie niniejszego badania. 

 

2.2.1 SKALA UBÓSTWA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 

 

 

W celu określenia skali i zasięgu ubóstwa stosuje się różnorakie wskaźniki. Są to: 

minimum egzystencji, minimum socjalne, ustawowa granica ubóstwa, relatywna granica 

ubóstwa, a także subiektywna granica ubóstwa. 

Minimum egzystencji (minimum biologiczne) – stanowi dolne kryterium ubóstwa. 

Wyznacza granicę, poniżej której istnieje biologiczne zagrożenie życia oraz rozwoju 

psychicznego i fizycznego człowieka. Uwzględnia potrzeby, których zaspokojenie nie może 

być odłożone w czasie - to granica zaspokojenia najbardziej podstawowych 

potrzeb człowieka, takich jak: jedzenie, ubranie, mieszkanie. Pozostałe potrzeby związane 

z wypoczynkiem, transportem, łącznością czy kulturą (istotne w minimum socjalnym) 

w minimum egzystencji nie istnieją.  

Według danych GUS za 2011 rok minimum egzystencji wyniosło miesięcznie 495 zł  

w gospodarstwach jednoosobowych oraz 1336 zł w gospodarstwach czteroosobowych. 

Dochody gospodarstw znajdujące się poniżej tych kwot stanowią o ubóstwie skrajnym. 

Minimum socjalne – wyznacza strefę niedostatku. To model zaspokajania potrzeb na 

niskim poziomie, ale jeszcze wystarczającym dla reprodukcji sił witalnych człowieka na 

każdym etapie jego biologicznego rozwoju. Minimum to uwzględnia także wydatki na 

zaspokojenie innych potrzeb – edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych, związanych 

z wypoczynkiem i transportem. Stanowi próg niezbędny do zaspokojenia potrzeb życiowych, 

z uwzględnieniem tych potrzeb, które zapewniają pełne uczestnictwo w życiu społecznym. 

Poniżej tej granicy istnieje zagrożenie marginalizacją społeczną.  

Według danych IPiSS za 2012 rok minimum socjalne wyniosło miesięcznie 1026,94 zł  

w gospodarstwach jednoosobowych oraz 3379,01 zł w gospodarstwach czteroosobowych 

(dotyczy gospodarstw pracowników). Natomiast w przypadku gospodarstw emeryckich – 

1043,09 zł dla osoby samodzielnie gospodarującej oraz 1720,37 zł dla gospodarstw 

dwuosobowych.  

Ustawowa granica ubóstwa – kwota, która zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy 

społecznej (miesięczny dochód netto osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na 

                                                           
7
 M.in.: Budżety gospodarstw domowych w 2011 roku, GUS, Warszawa 2012  

8
 M.in.: Poziom i struktura zmodyfikowanego minimum socjalnego w 2012 roku, IPiSS, Warszawa 2013 
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jedną osobę w gospodarstwie domowym) uprawnia do ubiegania się o przyznanie 

świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie 

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej zmieniło się kryterium dochodowe tj. dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 

542 zł, a dla każdej osoby w rodzinie 456 zł. 

Relatywna granica ubóstwa – kwota równa 50% średnich miesięcznych wydatków 

gospodarstw domowych. 

Wg danych GUS za 2011 rok wynosiła miesięcznie 690 zł w gospodarstwach 

jednoosobowych oraz 1863 zł w gospodarstwach czteroosobowych. 

Na podstawie powyższych wskaźników i osiągniętych wyników badań można 

zaobserwować, że w przypadku gospodarstw jednoosobowych najczęściej wskazywanym 

przedziałem dochodów było od 1 do 2 tys. zł. (50,7%). Na tej podstawie przyjęto, że 

większości gospodarstw jednoosobowych nie dotyczy problem ubóstwa. Jedynie 4,7% 

respondentów przyznało, iż uzyskuje dochody na poziomie niższym niż tysiąc złotych (ze 

względu na zastosowanie w kwestionariuszu wywiadu szerokich przedziałów dochodowych, 

nie jest możliwe dokładne określenie odsetka osób, których dochód jest niższy niż podane, 

szczegółowe wartości określające wskaźniki ubóstwa). Oznacza to, że jeszcze mniejszy 

odsetek będzie tych gospodarstw jednoosobowych, których dochody są niższe niż 495 zł 

(ustawowa granica ubóstwa). Na tej podstawie z całą pewnością można przyjąć, iż udział 

osób samodzielnie gospodarujących żyjących w skrajnym ubóstwie, którym przysługuje 

zasiłek z pomocy społecznej i których dotyczy problem ubóstwa relatywnego jest 

w województwie podlaskim niższy niż 4,7%. Na podstawie tych danych można także 

wnioskować, iż 4,7% gospodarstw jednoosobowych żyje na granicy lub poniżej 

minimum socjalnego, tzn. na granicy lub poniżej granicy niedostatku.  

Jednocześnie najczęściej wskazywanym przedziałem dochodowym w gospodarstwach 

dwuosobowych było od 3 do 4 tys. zł (30,9%), to jest od 1,5 do 2 tys. zł w przeliczeniu na 

jednego członka takiej rodziny. Zatem problem ubóstwa w jeszcze mniejszym stopniu 

dotyczy gospodarstw dwu- niż jednoosobowych. Jednocześnie w 25,8% gospodarstw, które 

tworzyły dwie osoby uzyskiwano dochody mieszczące się w przedziale od 2 do 3 tys. zł (tj. 

od 1 do 1,5 tys. zł przypadające na osobę), a w 8,6% dochody kształtowały się na poziomie od  

1 do 2 tys. zł (tj. od 500 zł do 1 tys. zł na osobę). Zatem można przyjąć, iż wśród 

gospodarstw dwuosobowych problem życia w skrajnym ubóstwie praktycznie nie 

występuje. Jednak ok. 8,6% tego typu gospodarstw może być zagrożonych ubóstwem 

w bliższej lub dalszej przyszłości. 

Najczęściej wskazywanym przedziałem dochodowym w gospodarstwach 

trzyosobowych było od 4 do 5 tys. zł (34,3%), to jest od 1,3 do 1,7 tys. zł w przeliczeniu na 

jednego członka takiej rodziny. 

Jednocześnie w 21% gospodarstw, które tworzyły trzy osoby uzyskiwano dochody 

mieszczące się w przedziale od 3 do 4 tys. zł (tj. od 1 do 1,3 tys. zł przypadające na osobę),  

w 4,8% dochody kształtowały się na poziomie od 2 do 3 tys. zł (tj. od 667 zł do 1 tys. zł na 

osobę), a w 3,8% gospodarstw trzyosobowych od 1 do 2 tys. zł (od 333 zł do 667 zł).  Zatem 

można wnioskować, że problem zagrożenia szeroko pojmowanym ubóstwem dotyka  
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w przybliżeniu ok. 9% gospodarstw trzyosobowych (dochody od ok. 333 do 

maksymalnie 1 tys. zł na osobę w rodzinie), w tym w przybliżeniu od 1 do 4% zmaga się 

ze skrajnym ubóstwem (dochody na poziomie ok. 300-400 zł na osobę w gospodarstwach 

wieloosobowych).   

W przypadku gospodarstw czteroosobowych najczęściej wskazywanym przedziałem 

dochodowym było od 4 do 5 tys. zł (39%), to jest od 1 do 1,3 tys. zł w przeliczeniu na 

jednego członka takiej rodziny.  

Jednocześnie w 18,3% gospodarstw, które tworzyły cztery osoby uzyskiwano dochody 

mieszczące się w przedziale od 3 do 4 tys. zł (tj. od 750 zł do 1 tys. zł przypadające na osobę),  

w 1,2% dochody kształtowały się na poziomie od 2 do 3 tys. zł (tj. od 500 zł do 750 zł na 

osobę), a w kolejnych 1,2% gospodarstw czteroosobowych od 1 do 2 tys. zł (od 250 zł do 500 

zł). Zatem można wnioskować, że problem ubóstwa dotyka w przybliżeniu 2% 

gospodarstw czteroosobowych (dochody od ok. 250 do maksymalnie 750 zł na osobę 

w rodzinie), w tym ok. 1% zmaga się ze skrajnym ubóstwem (dochody na poziomie 334 zł 

na osobę w gospodarstwach czteroosobowych). Jednak w przypadku takiej liczebności 

gospodarstw zagrożenie ubóstwem jest większe niż w przypadku tych mniej licznych (ok. 

18% gospodarstw uzyskujących dochody od 750 zł do 1 tys. zł).  

 W przypadku gospodarstw bardziej licznych (pięcio- i więcej osobowych) najczęściej 

wskazywanym przedziałem dochodowym było od 6 do 7 tys. zł (20%).  

Jednocześnie: 

 17,1% gospodarstw, które tworzyło przynajmniej pięć osób uzyskiwało dochody 

mieszczące się w przedziale od 5 do 6 tys. zł;  

 w 14,3% dochody kształtowały się na poziomie od 4 do 5 tys. zł; 

 w kolejnych 17,1% gospodarstw minimum pięcioosobowych od 3 do 4 tys. zł; 

 w następnych 14,3% od 2 do 3 tys. zł; 

 w 5,7% gospodarstw liczących przynajmniej pięć osób budżet domowy był zasilany 

miesięcznie kwotą rzędu od 1 do 2 tys. zł; 

 a w przypadku 2,9% tego typu gospodarstw – kwotą do 1 tys. zł. 

 

Analizując sytuację dochodową tego typu gospodarstw w najbardziej korzystnej 

konfiguracji (tzn. przyjmując, że gospodarstwa wieloosobowe liczą dokładnie pięciu 

członków), w ubóstwie skrajnym żyje ok. 9% gospodarstw wieloosobowych (dochody na 

poziomie maksymalnie do 400 zł na osobę), z kolei ok. 14% żyje poniżej ustawowej 

granicy ubóstwa (dochody od 400 do 600 zł), a następnie ok. 17% poniżej minimum 

socjalnego (dochody od 600 do 800 zł). Ponadto łącznie ok. 20-25% rodzin wieloosobowych 

ma prawo do zasiłku z pomocy społecznej, a zagrożonych ubóstwem w tej kategorii 

gospodarstw domowych może być nawet kolejne 14% (dochody rzędu od 800 do 1 tys. zł 

na osobę). A odsetki te będą drastycznie wyższe dla gospodarstw, w których żyje więcej niż 

5 osób.     

Zatem należy wnioskować, że wraz ze wzrostem liczby członków rodziny 

zagrożenie ubóstwem wzrasta (udział gospodarstw zagrożonych ubóstwem lub żyjących 

w ubóstwie wzrasta wraz z liczbą członków domostwa). 
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WYKRES 105. DOCHODY OSIĄGANE PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE WEDŁUG LICZBY 

CZŁONKÓW [%] * 

 
* odmowa odpowiedzi – n=3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [n=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

 

2.2.2 SUBIEKTYWNA OCENA ZAGROŻENIA UBÓSTWEM 

 

W celu określenia zagrożenia ubóstwem wg relacji badanych posłużyła subiektywna 

granica ubóstwa, która jest ustalana na podstawie opinii gospodarstw domowych, które 

wskazują, jaka wielkość dochodów jest wystarczająca do zaspokojenia ich podstawowych 

potrzeb. Określenie tej granicy ubóstwa odbywa się poprzez ocenę sytuacji materialnej 

członków rodzin. Subiektywna granica ubóstwa dla poszczególnych gospodarstw domowych 

odpowiada w przybliżeniu poziomowi dochodów deklarowanych przez respondentów jako 

ledwie wystarczające.  

Jak wykazała analiza danych największy odsetek respondentów z gospodarstw 

samodzielnie gospodarujących przyznał, że ledwie wystarczający byłby dla nich dochód 

już poniżej dwóch tysięcy złotych na osobę (39,9%). Podobnie stwierdzili przedstawiciele 

gospodarstw wieloosobowych (dwuosobowe – 41,6%; trzyosobowe – 40,0%; czteroosobowe 

– 45,1%; pięcio- i więcej osobowe – 40,0%). Ponadto co trzecie bądź czwarte domostwo 
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uznało, że kwota ledwie wystarczająca na przeżycie zaczyna się już poniżej 3 tys. zł 

(jednoosobowe – 23,6%; dwuosobowe – 22,7%; trzyosobowe – 18,1%; czteroosobowe – 

25,6%; pięcio- i więcej osobowe – 31,4%).    

W pewnym sensie zaskakujące jest to, że te same progi dochodowe, które ledwo 

pozwoliłby na związaniem końca z końcem, wskazali zarówno badani z gospodarstw jedno-, 

jak i wieloosobowych. Na tej podstawie można sądzić, że osoby żyjące w rodzinach cechują 

się większą oszczędnością i umiejętnością rozsądnego gospodarowania posiadanymi 

środkami finansowymi, które muszą przecież przeznaczyć na utrzymanie większej liczby 

członków rodziny. W tej sytuacji nasuwa się również wniosek, iż respondenci z gospodarstw 

jednoosobowych mają większe potrzeby związane z wydatkami wykraczającymi poza 

podstawowe potrzeby związane z utrzymaniem człowieka (tj. wyżywienie, ochrona zdrowia, 

obuwie i odzież, edukacja, higiena osobista czy transport).   

 
WYKRES 106. DOCHODY UZNANE ZA LEDWIE WYSTARCZAJĄCE PRZEZ PRZEDSTAWICIELI 

GOSPODARSTW DOMOWYCH [ZŁ] * 

 
* odmowa odpowiedzi – n=1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli gospodarstw 

domowych] 

 

Należy wskazać, że podawany przez  większość respondentów dochód, który uznaliby 

za ledwie wystarczający (ok. 40% - poniżej 2 tys. zł; ok. 20-25% - poniżej 3 tys. zł) tylko  

w przypadku gospodarstw jednoosobowych potwierdza, że osoby samodzielnie gospodarujące 

nie mają najlepszej sytuacji dochodowej i żyją właśnie z dochodów kształtujących się mniej 

więcej na poziomie ledwie wystarczającym (dominanta 1 660 zł). Z kolei gospodarstwa 

liczące więcej osób uzyskują najczęściej dochody przekraczające kwotę uznawaną za ledwie 

wystarczającą lub uzyskują dochody sytuujące ich na granicy wystarczalności (wg deklaracji 

respondentów).      
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TABELA 24. DOMINUJĄCY DOCHÓD (DOMINANTA PRZEDZIAŁU DOMINUJĄCEGO) WYSTĘPUJĄCY 

W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH WEDŁUG LICZEBNOŚCI ORAZ ŚREDNIA WARTOŚĆ DOCHODU 

W PRZELICZENIU NA 1 CZŁONKA GOSPODARSTWA [ZŁ]* 

 
DOMINANTA 

ŚREDNIA WARTOŚĆ  

DOCHODU NA 1 OSOBĘ 

1-osobowe 1 660 1 660 

2-osobowe 3 464 1 732 

3-osobowe 4 424 1 475 

4-osobowe 4 447 1 112 
* dla 5-osobowych i liczących większą liczbę członków gospodarstw brak jest możliwości ustalenia dominanty w danym 

typie gospodarstwa ze względu na brak występowania przedziału dominującego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

Jednocześnie, w celu uzyskania pełnego kontekstu badawczego, zapytano członków 

gospodarstw domowych o to, czy w ich opinii gospodarstwa domowe, których są członkami, 

są zagrożone ubóstwem (według różnych definicji ubóstwa). 

Jak wykazała analiza danych, badani w ogromnej większości nie czują się zagrożeni 

ubóstwem w rozumieniu żadnej z powyższych definicji ubóstwa, choć deklaracje te nie są 

zgodne z wynikami badania w zakresie faktycznej sytuacji dochodowej. Niniejsze dane 

wskazują bowiem, że zagrożenie ubóstwem może dotyczyć od ok. 5% gospodarstw 

jednoosobowych do 18% gospodarstw czteroosobowych i 14% gospodarstw liczących pięciu 

i więcej członków, przy czym te ostatnie domostwa w największym stopniu zmagają się 

z realnym problemem ubóstwa (największy odsetek gospodarstw żyjących w skrajnym 

ubóstwie). Może to wskazywać na fakt, że część badanych członków gospodarstw domowych 

(zwłaszcza młodszych, m.in. dzieci powyżej 16 roku życia będące na utrzymaniu, które także 

mogły wypełnić ankietę) nie jest do końca świadomych sytuacji dochodowej panującej 

w gospodarstwie. Może być tak, że część przedstawicieli gospodarstw domowych przyjmuje 

na siebie całkowitą odpowiedzialność za stan finansowy domostwa, nie chcąc obarczać nią 

domowników. 

 
WYKRES 107. ZAGROŻENIE UBÓSTWEM WEDŁUG RÓŻNYCH RODZAJÓW DEFINICJI 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=637 członków gospodarstw 

domowych] 
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Ponadto zaledwie 4,1% badanych przedstawicieli gospodarstw jednoosobowych 

oraz: 6% badanych z gospodarstw dwuosobowych, 2,9% z trzyosobowych, 1,2% 

z czteroosobowych i 8,6% z pięcio- i więcej osobowych przyznało, że w porównaniu do 

sytuacji sprzed dwóch lat, kondycja finansowa ich domostw pogorszyła się. Na 

tej podstawie można stwierdzić, iż pogorszenie sytuacji dochodowej nie jest skorelowane 

z liczbą członków gospodarstw domowych.   

Pogorszenie sytuacji dochodowej w największym stopniu dotyczy gospodarstw,  

w których główne źródła utrzymania są niezarobkowe (12,9%). Ponadto na pogorszenie 

sytuacji finansowej domostw wskazało co trzynaste gospodarstwo emeryckie (7,4%) oraz co 

osiemnaste gospodarstw pracowników (5,6%). Na tej podstawie można przyjąć, iż 

w największym stopniu zagrożone ubóstwem są gospodarstwa osób utrzymujących się 

z niezarobkowych źródeł (np. zasiłków z pomocy społecznej) oraz emeryckie.   

 
WYKRES 108. OCENA SYTUACJI MATERIALNEJ GOSPODARSTWA DOMOWEGO W OSTATNICH 

DWÓCH LATACH WEDŁUG LICZBY CZŁONKÓW GOSPODARSTW 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

WYKRES 109. OCENA SYTUACJI MATERIALNEJ GOSPODARSTWA DOMOWEGO W OSTATNICH 

DWÓCH LATACH WEDŁUG GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA DOCHODU 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 
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PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ 

 

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli i członków 

gospodarstw domowych zlokalizowanych na obszarze województwa podlaskiego 

sformułowano szereg wniosków odpowiadających na poszczególne zagadnienia badawcze. 

Należy stwierdzić, że zdecydowanie najbardziej zagrożone ubóstwem są gospodarstwa 

domowe osób utrzymujących się z niezarobkowych źródeł. Dominanta dochodów tego typu 

gospodarstw domowych kształtuje się na poziomie 545 zł w gospodarstwach jednoosobowych 

i wypada jednoznacznie najsłabiej spośród wszystkich typów badanych domostw. Trudną 

sytuację w tego typu gospodarstwach wzmaga uzależnienie od wsparcia zewnętrznego, na 

ogół instytucjonalnego i szereg idących za tym kwestii. Należy zauważyć, że w tego typu 

gospodarstwach relatywnie częściej niż w pozostałych występuje problem bezrobocia, który 

w sytuacji długotrwałego braku możliwości zapewnienia własną pracą utrzymania może 

prowadzić do powstania innych problemów w takich rodzinach, a w konsekwencji do 

wykluczenia z życia społecznego.  

 
WYKRES 110. PROCENT OGÓŁU BADANYCH GOSPODARSTW W DANEJ KATEGORII DEKLARUJĄCY 

WYSTĘPOWANIE PROBLEMU BEZROBOCIA W GOSPODARSTWIE 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

Także pogorszenie sytuacji dochodowej w ostatnich dwóch latach w największym 

stopniu dotyczy gospodarstw, w których główne źródła utrzymania są niezarobkowe. 

Nienajlepsze są również prognozy dla tego typu rodzin. Jeśli nie zdołają znaleźć zatrudnienia, 

ich sytuacja finansowa może ulegać dalszemu pogarszaniu. Wyczerpią się bowiem wszelkie 

zgromadzone wcześniej pokłady finansowe i dobra materialne, które stanowiły wartość 

i które mogły przez jakiś czas zapewnić utrzymanie (największy odsetek gospodarstw, które  

w ostatnich dwóch latach odnotowały pogorszenie sytuacji mieszkaniowej). Długotrwały brak 

pracy sprzyjał zatem będzie pogłębianiu ubóstwa rodziny i nasileniu wszelkich konsekwencji 

z tym związanych.  
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WYKRES 111. PROCENT OGÓŁU BADANYCH GOSPODARSTW W DANEJ KATEGORII DEKLARUJĄCY 

POGORSZENIE SYTUACJI MIESZKANIOWEJ W OSTATNICH DWÓCH LATACH 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 

Nie najlepiej przedstawia się również sytuacja gospodarstw emerytów i rencistów. Jak 

wskazują wyniki uzyskane w trakcie badania, są to gospodarstwa zagrożone ubóstwem  

w drugiej kolejności, zaraz po tych, które posiadają niezarobkowe źródła utrzymania. 

Zarówno dominujące dochody na jedną osobę w tego typu gospodarstwach (emeryci: 

1588 zł w gospodarstwach jednoosobowych, 1443 zł na osobę w gospodarstwach 

dwuosobowych oraz 1524 na osobę w gospodarstwach trzyosobowych; renciści: 1533 

w gospodarstwach jednoosobowych oraz 1800 w wieloosobowych), jak i koszty ponoszone 

na różnego rodzaju produkty odbiegają od tych, jakie uzyskują i ponoszą domostwa 

pracowników, rolników czy osób utrzymujących się na własny rachunek.   

Istotnie gorszą sytuację finansową gospodarstw, w których głównym źródłem 

utrzymania są świadczenia społeczne czy zasiłki z pomocy społecznej oraz domostwa 

emerytów i rencistów potwierdzają dane dotyczące oceny możliwości tzw. "związania końca 

z końcem" przez gospodarstwa jednoosobowe według głównego źródła dochodu. Na tej 

podstawie stwierdzono, że zdecydowanie największą trudność w zaspokojeniu potrzeb 

codziennych odnotowują gospodarstwa osób utrzymujących się z niezarobkowych źródeł 

(łącznie odpowiedzi „z wielką trudnością” oraz „z trudnością” – 85,7%), jak również 

rencistów (łącznie odpowiedzi „z wielką trudnością” oraz „z trudnością” – 57,2%). Należy 

zaznaczyć, że z możliwości odpowiedzi „z wielką trudnością” skorzystali jedynie 

przedstawiciele gospodarstw utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych oraz renciści.  

W trakcie analizy wyników badania zauważono jednak pewną prawidłowość, zgodnie 

z którą gospodarstwa emerytów i rencistów relatywnie częściej posiadają oszczędności niż 

pozostałe typy gospodarstw. W obliczu niestałości systemu emerytalnego i jego potencjalnych 

zmian, obawy emerytów z tym związane wydają się być jak najbardziej uzasadnione. 

Na podstawie wyników badania należy również stwierdzić, że kondycja finansowa 

rodzin niepełnych jest zdecydowanie gorsza niż rodzin, w których oboje partnerów mieszka  

i gospodaruje wspólnie. O wiele słabiej wypada dominanta dochodów dla rodzin niepełnych 

(1500 zł na osobę w gospodarstwach dwuosobowych oraz 1133 zł na osobę 

w gospodarstwach trzyosobowych) niż takich, w których oboje partnerów dzieli jeden budżet 

domowy (1759 zł na osobę w gospodarstwach dwuosobowych, 1484 zł w trzyosobowych oraz 

1156 zł na osobę w gospodarstwach czteroosobowych). Zdecydowanie większy odsetek 
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rodzin niepełnych przyznał również, że odczuwa trudności w zapewnieniu utrzymania swojej 

rodziny (łącznie odpowiedzi „z wielką trudnością”, „z trudnością” oraz „z pewną trudnością” 

– 30,4% rodzin pełnych oraz 45,9% rodzin niepełnych).     

Gorszą sytuację rodzin niepełnych potwierdza także fakt, że zamieszkują mieszkania  

o powierzchni mniejszej przeciętnie o 13 m
2
 (średnia – 60,78 m

2
) niż rodziny pełne (średnia – 

73,75 m
2
). Ponadto warunki mieszkaniowe w ostatnich dwóch latach pogorszyły się aż w co 

piątej rodzinie niepełnej (21,6%) i jedynie w co dziesiątej pełnej (9,6%).   

Trudniejsza sytuacja materialno-finansowa rodzin niepełnych wynika na ogół z faktu, 

że w rodzinach pełnych w większości oboje dorośli podejmują pracę zarobkową lub wnoszą 

jakikolwiek inny dochód do gospodarstwa, a w rodzinach niepełnych obowiązek ten 

spoczywa niestety często na jednej osobie, która ewentualnie w swoich trudach jest 

wspomagana przez drugiego rodzica.   

Zagrożone ubóstwem gospodarstwa domowe, w których są dzieci do 16 roku życia  

w większości zamieszkują tereny wiejskie. Z badania wynika, iż mimo, że sytuacja 

ekonomiczna tych rodzin nie jest dobra, dzieciom zapewnione są odpowiednie warunki 

materialne i bytowe. Domy te wyposażone są w podstawowe dobra, takie jak pralka czy 

lodówka, telewizor, dostęp do Internetu itp., a dzieci posiadają odpowiednią odzież, mają 

zapewnione podstawowe posiłki oraz wyposażone są w przedmioty niezbędne do szkoły. Na 

tej podstawie można wnioskować, iż mimo, że rodziny te borykają się z problemami 

finansowymi za wszelką cenę starają się, aby zła sytuacja materialna nie odbiła się 

negatywnie na możliwościach rozwoju dzieci. 

Z przeprowadzonego badania wynika ponadto, że nie występują znaczne różnice  

w sytuacji materialnej gospodarstw domowych pochodzących z terenów miejskich oraz 

wiejskich. Mimo, że mieszkańcy miast wskazywali większe osiągane dochody netto, a także 

nieco częściej niż mieszkańcy wsi utrzymywali, iż łatwo jest im związać koniec z końcem, 

różnice te nie są na tyle istotne by określać sytuację materialną gospodarstw domowych pod 

względem miejsca zamieszkania. 

Wniosek ten potwierdza fakt, że gospodarstwa domowe zamieszkujące tereny wiejskie 

są w posiadaniu większości analizowanych w badaniu dóbr na tym samym poziomie co 

mieszkańcy terenów miejskich (np. telewizor LCD lub plazma, płatna telewizja kablowa lub 

satelitarna, kino domowe, dostęp do Internetu), a także, że zbliżony odsetek mieszkańców wsi  

i miast zadeklarował, iż ich sytuacja materialna jest na tyle dobra, że starcza im na wszystko 

bez specjalnych wyrzeczeń.  

Ponadto analiza wykazała, że wbrew względnie dobrym ocenom własnej sytuacji 

materialnej i dochodowej oraz zapewnieniom respondentów o możliwości zaspokojenia 

zdecydowanej większości potrzeb w gospodarstwach domowych, uzyskane wyniki w tym 

zakresie wskazują przeciwnie. O ile przeznaczanie kwoty rzędu do 100 zł miesięcznie na 

takie produkty jak używki czy cukier i wyroby cukiernicze jest wręcz pozytywnym 

elementem gospodarowania budżetem domowym i przejawem dbałości o kondycję zdrowotną 

członków gospodarstw, o tyle przeznaczanie poniżej 100 zł miesięcznie na ryby i jej 

przetwory, mięso i przetwory mięsne czy owoce i warzywa jest bez wątpienia symptomem 

niedostatku w gospodarstwach domowych, które takie kwoty deklarowały. Można zatem 
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wnioskować, iż skala ubóstwa w województwie podlaskim jest zdecydowanie większa niż 

jej deklarowany poziom. 

Podobnie jak w przypadku zagospodarowania pewnych kwot na produkty 

żywnościowe, tak i w przypadku wydatkowania środków finansowych w odstępach 3-

miesięcznych na takie cele jak m.in.: zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, obuwie i odzież dla 

całej rodziny czy wypoczynek dla całej rodziny wydają się być zbyt niskie, aby można było 

mówić o wystarczającym zaspokojeniu tego typu potrzeb. Wobec tego można założyć, iż 

część deklaracji respondentów także w tym względzie mogła być próbą utajenia realnej 

sytuacji dochodowej, z powodów takich jak niechęć do przyznania się do ubóstwa 

w rodzinie czy obawy przed byciem negatywnie ocenionym w środowisku lokalnym.  
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WNIOSKI  

 

Przeprowadzone badanie pozwoliło na wyciągniecie skondensowanych wniosków, 

które w adekwatny sposób odpowiadają na postawione pytania badawcze. Główne wnioski  

z badania przedstawiają się następująco: 

1. Ponad połowa badanych gospodarstw domowych (54,2%) zadeklarowała, że ich 

aktualne warunki mieszkaniowe (sytuacja mieszkaniowa) w porównaniu do sytuacji 

sprzed dwóch lat nie zmieniły się (pogorszenie sytuacji mieszkaniowej częściej 

deklarowały gospodarstwa utrzymujące się z niezarobkowych źródeł, a także, choć 

nieco rzadziej gospodarstwa emerytów i rencistów). 

2. Prawie 3/4 gospodarstw domowych nie posiada oszczędności (częściej oszczędności 

posiadają gospodarstwa domowe niemające dzieci (28,5%), niż gospodarstwa,  

w których są dzieci - 17,9%; są to najczęściej oszczędności o równowartości od  

1-miesięcznych do 3-miesięcznych dochodów - 9,7%). 

3. Zdecydowana większość objętych badaniem gospodarstw domowych nie posiada 

zadłużeń. Z badania wynika bowiem, iż jedynie 6,6% domostw zalega z opłatami za 

mieszkanie, 6,1% ze spłatą pożyczki, 5,5% ze spłatą kredytu mieszkaniowego, a 2,8% 

z opłatami za gaz i energię elektryczną 

4. Co czwarte gospodarstwo domowe (22,7%) osiąga łączne dochody netto w granicach 

4 - 5 tys. zł, a co piąte (21,8%) w granicach 3 - 4 tys. zł.  

5. W najlepszej sytuacji pod względem dochodowym bez wątpienia są gospodarstwa 

dwuosobowe. Najlepiej przedstawia się tu wielkość dochodu w przeliczeniu na 

jednego członka gospodarstwa (1732 zł), zaś w najgorszej sytuacji pod tym względem 

są gospodarstwa wieloosobowe (najniższy dochód przypada na 1 osobę 

w gospodarstwach czteroosobowych, tj. w przybliżeniu 1112 zł). Wraz ze wzrostem 

liczby członków domostw maleje zatem kwota dochodu pozostająca do dyspozycji na 

1 domownika. 

6. Ponadto w dużo lepszej sytuacji finansowej są gospodarstwa pracowników (wraz  

z utrzymującymi się z pracy na własny rachunek), które osiągają relatywnie wyższe 

dochody niż domostwa, których głównym źródłem dochodu nie jest praca zarobkowa. 

7. Nieco ponad 60% domostw zadeklarowało, że przy aktualnym dochodzie wiązały 

koniec z końcem z łatwością, 21,4% z pewną trudnością, a 18,3% z trudnością. 

8. Największą trudność w zaspokojeniu potrzeb codziennych odnotowują gospodarstwa 

osób utrzymujących się z niezarobkowych źródeł (łącznie odpowiedzi „z wielką 

trudnością” oraz „z trudnością” – 85,7%), jak również rencistów (łącznie odpowiedzi 

„z wielką trudnością” oraz „z trudnością” – 57,2%). Jednocześnie najlepiej oceniają 

możliwości „związania końca z końcem” osoby samodzielnie gospodarujące, których 

głównym źródłem utrzymania jest praca na własny rachunek (odpowiedzi „raczej 

łatwo” – 76,9%) oraz praca najemna (łącznie odpowiedzi „raczej łatwo” oraz 

„łatwo” – 50,0%). 
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9. Przeciętna wielkość dochodu przypadająca na 1 domownika, która zostałaby uznana 

za ledwie wystarczającą do tego, aby zaspokoić codzienne potrzeby członka rodziny 

1-osobowej jest najwyższa w przypadku osób prowadzących własne firmy (już 

poniżej 3000 zł), a w większości pozostałych typów gospodarstw jedno i 2-

osobowych, kwotą tą byłoby dopiero poniżej 1 tys. zł na osobę. Najmniejsze 

oczekiwania finansowe w tym względzie, a co za tym idzie największą 

gospodarnością cechują się gospodarstwa 3-osobowe (ledwo wystarczająca byłaby dla 

nich dopiero kwota poniżej 667 zł na osobę). Wyjątkiem są 3-osobowe gospodarstwa, 

w których głównym źródłem utrzymania jest praca na własny rachunek, w przypadku 

których kwota na osobę poniżej której już ledwo wystarczyłoby im na życie jest 1 tys. 

zł (wymagania takie jak w większości gospodarstw 2-osobowych, z wyłączeniem 

gospodarstw rolników).   

10. Jedynie w przypadku gospodarstw utrzymujących się z niezarobkowych źródeł (co 

ósme tego typu gospodarstwo) oraz emeryckich (co dwunaste) odnotowano w ciągu 

ostatnich dwóch lat istotną zmianę w finansach, która obniżyła standard życia tego 

typu domostw. 

11. Ponad 36% badanych gospodarstw domowych deklarowało korzystanie z kredytów  

i pożyczek. Zadłużenie gospodarstw domowych najczęściej wynosiło powyżej 

3 miesięcznych - do rocznych dochodów gospodarstwa (co piąte gospodarstwo 

zadłużone). 

12. Na większość produktów spożywczych gospodarstwa domowe przeznaczają kwotę nie 

wyższą niż 100 zł miesięcznie. Jedynie na przetwory mięsne i drobiowe, a także 

owoce i przetwory owocowe częściej deklarowali, iż wydają od 100 do 200 zł 

miesięcznie. Przeznaczanie poniżej 100 zł miesięcznie na ryby i jej przetwory, mięso 

i przetwory mięsne czy owoce i warzywa jest bez wątpienia symptomem niedostatku 

w gospodarstwach domowych, które takie kwoty deklarowały. Można zatem 

wnioskować, iż skala ubóstwa w województwie podlaskim jest zdecydowanie większa 

niż jej deklarowany poziom. 

13. Prawie wszyscy respondenci wskazali, iż ich gospodarstwa stać na zakup odzieży 

i obuwia dla wszystkich członków gospodarstwa, a także na książki i przybory szkolne 

dla dzieci. Nieco rzadziej badani wskazywali na możliwość pozwolenia sobie na 

wykupienie dzieciom zajęć pozalekcyjnych oraz korepetycji i innych form 

dokształcenia. Najmniejszy odsetek respondentów wskazał, iż nie ma problemów 

z organizacją wypoczynku dla całej rodziny. W większości przypadków na artykuły te 

w ciągu ostatnich 3 miesięcy gospodarstwa przeznaczyły kwotę nieprzekraczającą 100 

zł. Jedynie zakup obuwia dla wszystkich członków gospodarstwa jest droższym 

wydatkiem, gdyż w tym wypadku większość przeznaczyła na ten cel kwoty 

w granicach 100-200 zł. 

14. Z analizy materiału badawczego wynika, iż w większości gospodarstwa domowe 

przeznaczały na opłaty związane z usługami medycznymi kwoty nieprzekraczające 

100 zł. Jedynie na leczenie i różne badania w przychodniach i gabinetach oraz na 

opłaty nieformalne część badanych (około 30%) przeznaczała kwoty w granicach 100 

- 200 zł. 
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15. W przybliżeniu 10-11% badanych z powodu braku pieniędzy nie podejmowało wizyt 

u dentystów, musiało zrezygnować ze specjalistycznych badań medycznych, bądź nie 

zrealizowało recept i nie wykupiło leków zalecanych przez lekarza. Następnie około 

9% badanych ze względu na niewystarczające fundusze było zmuszonych do 

rezygnacji z wizyty u lekarza i zabiegów rehabilitacyjnych, a mniej niż 8% musiało 

zrezygnować z wyjazdu do sanatorium, z uzyskania protez zębowych czy z leczenia 

szpitalnego. Obawy budzi odsetek osób, które ze względów finansowych rezygnowały  

z różnych form polepszenia stanu zdrowia, gdyż jak pokazały wyniki badania, 

rezygnacja z leczenia jest ostatnim możliwym działaniem, jakie podejmą badani 

w sytuacji trudności finansowych i w zasadzie nie traktują tego jako jednej ze strategii 

oszczędzania. Rezygnacja z przeznaczenia środków na ten cel ze względów 

finansowych może świadczyć o bardzo trudnej sytuacji tej grupy gospodarstw 

domowych. Wydaje się, że niniejszą informację można potraktować jako sygnalny 

wskaźnik ubóstwa (od ok. 6% do 11% badanych gospodarstw). 
16. Gospodarstwa domowe przeznaczają średnio na wakacje w ciągu roku do 1 tys. 

złotych (46,3%), natomiast ponad ¼ z nich od tysiąca do 2 tysięcy złotych. Z kolei 

15,9% respondentów twierdzi, że w ich budżecie nie ma miejsca na wydatki związane 

z wakacjami/urlopem. Zatem wbrew temu jak respondenci oceniają swoją sytuację 

materialną i możliwości zaspokojenia potrzeb rodziny, w dużej mierze jednak nie stać 

ich na wakacje czy urlop bądź przeznaczają na ten cel do 1 tys. zł rocznie. Wyniki te 

kolejny raz wskazują na fakt, że sytuacja finansowa znacznego odsetka gospodarstw 

domowych nie jest optymalna i wbrew opiniom przedstawicieli badanych domostw, 

nie pozwala na zaspokojenie wszystkich potrzeb domowników (w co szóstym 

gospodarstwie nie uwzględnia się potrzeb związanych z wypoczynkiem/ urlopami).   
17. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku miesięcznej kwoty przeznaczanej na 

rozrywkę i rekreację. Przedstawiciele gospodarstw domowych wybierali najczęściej 

najmniejszą możliwą sumę, czyli do 100 złotych, a 28,2% z nich wybrało opcję drugą 

od 100 do 200 złotych miesięcznie, a co dziesiąte gospodarstwo nie uwzględnia  

w swoich budżetach żadnych środków na ten cel (10,9%). Niniejsze wyniki 

jednoznacznie wskazują, iż przynajmniej ok. 10% badanych gospodarstw zmaga się 

z problemem szeroko rozumianego ubóstwa. 
 

Ponadto osiągnięte rezultaty badania przyczyniły się do skonstruowania strategicznych 

rekomendacji, które powinny ukierunkować przyszłe działania władz województwa, a także 

wszelkie podmioty zaangażowane w zmniejszanie skali problemu ubóstwa i niwelowanie jego 

skutków. 
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REKOMENDACJE 

 

Lp

. 

Obszar problemowy Wniosek Rekomendacja Sposób wdrożenia Jednostka odpowiedzialna 

za wdrożenie 

1. Badania i analizy Zapotrzebowanie na 

realizację systematycznych, 

okresowych badań i analiz 

nad skalą ubóstwa i 

wykluczenia społecznego w 

województwie podlaskim 

Prowadzenie systematycznych, szczegółowych badań i analiz 

dotyczących ubóstwa i wykluczenia społecznego, w celu 

bieżącego monitorowania i weryfikacji problemu i jego skali 

- GUS, Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w 

Białymstoku, inne instytucje 

badawcze 

2. Sytuacja materialna i 

poziom życia 

mieszkańców 

województwa 

podlaskiego 

Duża waga przykładana do 

zasiłków z pomocy 

społecznej i postrzeganie 

tego typu rozwiązania jako 

jedynego słusznego i 

należnego osobom ubogim 

lub zagrożonym ubóstwem 

- Upowszechnienie postrzegania 

zasiłków jako jednego  

z możliwych wariantów  

w pomocy społecznej (tj. 

przyznawanie w sytuacjach 

krytycznych po wyczerpaniu 

wszelkich możliwości 

zapewnienia sobie utrzymania 

poprzez własną pracę 

zarobkową) i stopniowe 

zastępowanie wypłacania 

zasiłków jakoby „z urzędu” na 

rzecz pracy socjalnej, która 

będzie płatna 

- zmiany w systemie 

świadczeń społecznych 

poprzez odejście od wypłaty 

zasiłków a nacisk na pracę 

socjalną 

- Ustawodawca, lokalne 

samorządy terytorialne,  

3. Pomoc instytucjonalna  

w zaspokajaniu potrzeb 

osób najuboższych 

 

Znaczna skala ubóstwa  

w gospodarstwach 

wieloosobowych 

(wielodzietnych)  

i niechęć do utożsamiania 

się z osobą ubogą 

Upowszechnianie aktywnej 

integracji w środowiskach 

lokalnych oraz rozwoju sektora 

ekonomii społecznej  

w środowiskach zagrożonych 

ubóstwem 

Zwiększenie dostępności do 

różnych form pomocy dla 

osób zagrożonych ubóstwem 

w celu wyeliminowania tego 

zagrożenia i poprawy bytu  

w tego typu gospodarstwach 

oraz pomoc w wyjściu  

z ubóstwa rodzinom, których 

ten problem dotyka. Pomoc 

ta miałaby się odbyć za 

pomocą narzędzi aktywnej 

- Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w 

Białymstoku, lokalne 

samorządy terytorialne, 

Kluby Integracji Społecznej 
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integracji, zwłaszcza 

promowaniu i pomocy w 

aktywizacji zawodowej osób 

długotrwale bezrobotnych 

(promocja i 

upowszechnienie 

działalności Centrów  

i Klubów Integracji 

Społecznej) 

Obecnie bardzo ograniczone 

są formy pomocy, zwłaszcza 

dla osób, których z jakichś 

względów nie obejmuje 

wsparcie z pomocy 

społecznej 

Promowanie nowych form 

pomocy (streetworking) i 

tworzenie możliwości 

oddziaływania, aby dotrzeć do 

tych, których nie obejmuje 

wsparcie instytucjonalne np. 

niezarejestrowanych 

bezrobotnych, osób bezdomnych 

oraz innych, żyjących w ubóstwie  

- kampanie społeczne, 

uświadamiające o życiu 

wśród nas ludzi skrajnie 

ubogich i roli nawet 

niewielkiej pomocy, np. 

sąsiedzkiej we wsparciu tego 

typu rodzin, 

- promowanie w mediach 

samopomocy w mniejszych 

społecznościach lokalnych 

(promowanie integracji 

społecznej), 

- aktywizacja ludzi 

pozostających bez 

zatrudnienia do 

podejmowania aktywności 

mającej na celu zmianę 

sytuacji życiowej 

(promowanie aktywnych 

metod walki z bezrobociem), 

- promocja „streetworkingu” 

(wyjście tzw. 

„streetworkera” do ludzi 

potrzebujących) 

- Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w 

Białymstoku, samorząd 

województwa podlaskiego, 

lokalne samorządy 

terytorialne, media lokalne i 

regionalne, gminne ośrodki 

zdrowia 

4. Sytuacja edukacyjna Konieczność zwiększenia 

poziomu wiedzy z zakresu 

gospodarowania środkami 

pieniężnymi czy planowania 

budżetu domowego: 

- u małych dzieci i 

Upowszechnianie wiedzy  

o metodach gospodarowania 

- uwzględnienie w 

programie szkół 

ponadgimnazjalnych metod i 

sposobów gospodarowania 

środkami pieniężnymi, 

właściwego gospodarowania 

- Władza państwowa, 

samorządy lokalne, 

instytucje oświaty, 

organizacje pozarządowe 
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młodzieży celem uniknięcia 

sytuacji/zminimalizowania 

ryzyka tzw. „dziedziczenia 

biedy”  

- u osób dorosłych celem 

wypracowania strategii 

zarządzania posiadanymi 

finansami, która pozwoli na 

poprawę warunków 

materialnych 

 

dysponowanymi środkami 

pieniężnymi, co ma na celu 

zwiększenie świadomości 

dzieci i młodych osób 

odnośnie kosztów 

utrzymania i naukę 

oszczędności, która w 

przyszłości może uchronić 

przed popadnięciem w 

ubóstwo; 

- obligatoryjne warsztaty 

dotyczące właściwego 

gospodarowania środkami 

pieniężnymi dla osób 

korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej, 

5. Sytuacja zawodowa w 

podlaskich 

gospodarstwach 

domowych 

Wyniki badań dotyczących 

ubóstwa jednoznacznie 

pokazują ogromną rolę 

zatrudnienia dla 

zmniejszenia 

prawdopodobieństwa 

zagrożenia ubóstwem. 

Ponadto najniższe dochody 

uzyskują gospodarstwa 

emerytów i rencistów, 

gospodarstwa utrzymujące 

się z niezarobkowych źródeł 

oraz rodziny niepełne. 

Zatem niezwykle ważne jest 

podjęcie działań mających 

na celu zwiększenie 

aktywności zawodowej tych 

grup społeczno-

ekonomicznych, poprzez 

m.in. promowanie 

elastycznych form 

zatrudnienia (zwłaszcza 

wśród kobiet pragnących 

Promocja zatrudnienia  

w różnych grupach społeczno-

ekonomicznych – promocja 

aktywizacji zawodowej zwłaszcza 

wśród emerytów,  

a także rodzin, których główne 

źródła utrzymania są inne niż 

zarobkowe (np. świadczenia 

społeczne)  

- projekty aktywizujące 

osoby bierne zawodowo, 

- kampania społeczna 

mająca na celu aktywizację 

społeczną i zawodową osób 

marginalizowanych, tj. 

żyjących na skraju ubóstwa 

lub zagrożonych ubóstwem, 

m.in. emerytów, rencistów, 

gospodarstw utrzymujących 

się z niezarobkowych źródeł 

czy rodziny niepełne, 

- zmiany w polskim 

ustawodawstwie 

uwzględniające inne progi 

dochodowe  

w przypadku ubiegania się  

o zasiłki z pomocy 

społecznej przez rodziny 

niepełne 

- władze państwowe, 

samorząd terytorialny, 

edukacja przedszkolna, 

szkolna, media lokalne i 

regionalne 
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powrócić na rynek pracy po 

przerwie związanej z 

wychowywaniem dziecka), 

prowadzenie kampanii 

informacyjnej o 

możliwościach zatrudniania 

emerytów i osób starszych w 

wieku produkcyjnym oraz 

związanych z tym korzyści 

oraz związanych z tym 

korzyści dla pracodawców 

czy też tworzenie 

programów aktywizacyjnych 

dla osób bezrobotnych (tj. 

utrzymujących się z 

niezarobkowych źródeł). 

Istotny problem  

w kwestii aktywizacji 

zawodowej dotyczy 

zwłaszcza rodzin 

niepełnych, w których 

obowiązek wychowania i 

utrzymania członków 

rodziny spoczywa na 

jednym opiekunie. W takiej 

sytuacji niezwykle ważne 

jest zapewnienie pomocy 

tego typu osobom w 

możliwości zapewnienia 

godnego bytu swoim 

dzieciom. Pomoc taka 

mogłaby polegać na 

opracowaniu narzędzi 

wsparcia skierowanych tylko 

do rodzin niepełnych, 

uwzględniając m.in. 

zapewnienie opieki nad 

dziećmi, ulgi podatkowe czy 

mniejsze koszty związane z 
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przedszkolem czy edukacją 

dzieci z rodzin niepełnych 

(po spełnieniu kryteriów, np. 

udokumentowania, iż 

kobieta czy też mężczyzna 

mający pod swoją opieką 

dzieci, faktycznie jest 

pozbawiony wsparcia 

drugiego rodzica w 

pełnieniu opieki nad 

dziećmi, tj. niepłacenie 

alimentów, itp.)      
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 
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ANEKS 
 

1. DANE WYKORZYSTANE DO ANALIZY WYNIKÓW BADANIA WŚRÓD CZŁONKÓW 
GOSPODARSTW DOMOWYCH 

 
WYKRES 112. SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO A OCENA ZADOWOLENIA Z WARUNKÓW 

MATERIALNYCH GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 
* Wynik testu 2 (4) = 53,289; p=0; siła związku V Kramera=0,289 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=637 członków gospodarstw 

domowych] 

 
WYKRES 113. SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO A OCENA WYSTARCZALNOŚCI DOCHODÓW 

GOSPODARSTWA NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH POTRZEB 

 
* Wynik testu 2 (2) = 37,433; p=0; siła związku V Kramera=0,242 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=637 członków gospodarstw 

domowych] 

 
WYKRES 114. SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO, A OCENA JAKOŚCI ŻYCIA GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO 

 
* Wynik testu 2 (4) = 61,862; p=0; siła związku V Kramera=0,312 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=637 członków gospodarstw 

domowych] 
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WYKRES 115. SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO, A OGÓLNA OCENA ZADOWOLENIA Z ŻYCIA 

 
* Wynik testu 2 (1) = 8,158; p<0,05; siła związku V Kramera=0,113 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=637 członków gospodarstw 

domowych] 

 
TABELA 25. OPINIĘ RESPONDENTÓW DONOŚNIE SYTUACJI, KTÓRE MOGĄ BYĆ OZNAKĄ UBÓSTWA 

  zdecydowanie 

nie 
raczej nie raczej tak 

zdecydowanie 

tak 

trudno 

powiedzieć 

brak możliwości 

pozwolenia sobie na zakup 

dóbr luksusowych 

98 15,4% 128 20,1% 257 40,3% 150 23,5% 4 0,6% 

brak możliwości 

pozwolenia sobie na 

podróżowanie, 

zagraniczne wakacje 

przyjemniej raz w roku 

97 15,2% 153 24,0% 301 47,3% 80 12,6% 6 0,9% 

brak możliwości 

pozwolenia sobie na 

realizowanie swoich pasji 

oraz zainteresowań i 

konieczność ograniczania 

wydatków na ten cel 

67 10,5% 221 34,7% 209 32,8% 133 20,9% 7 1,1% 

brak możliwości wyjść 

rekreacyjnych i 

rozrywkowych i 

konieczność ograniczania 

wydatków na ten cel 

68 10,7% 262 41,1% 219 34,4% 84 13,2% 4 0,6% 

wzięcie kredytu na kupno 

domu/mieszkania 
138 21,7% 235 36,9% 198 31,1% 62 9,7% 4 0,6% 

konieczność 

wynajmowania mieszkania 

lub mieszkanie z 

rodzicami/teściami, z 

powodu nie spełniania 

kryteriów dochodowych w 

celu uzyskania kredytu 

mieszkaniowego 

96 15,1% 245 38,5% 233 36,6% 55 8,6% 8 1,3% 

brak możliwości 

realizowania terminowych 

opłat za mieszkanie/dom z 

powodu niedoboru 

środków finansowych 

82 12,9% 156 24,5% 218 34,2% 177 27,8% 4 0,6% 

brak możliwości 

zaspokojenia choćby 

podstawowych potrzeb w 

gospodarstwie domowym, 

tj. wyżywienie, prąd, 

woda, odzież 

77 12,1% 162 25,4% 213 33,4% 179 28,1% 6 0,9% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=637 członków gospodarstw 

domowych] 
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TABELA 26. OPINIE RESPONDENTÓW ODNOŚNIE PODANYCH STWIERDZEŃ 

  
zupełnie się nie 

zgadzam 

raczej się nie 

zgadzam 

ani się 

zgadzam, ani 

nie zgadzam 

raczej się 

zgadzam 

w pełni się 

zgadzam 

Przy robieniu zakupów 

najważniejsza jest dla nas 

jakość produktu. Cena jest 

kwestią drugorzędną. 

28 4,4% 112 17,6% 237 37,2% 250 39,2% 10 1,6% 

W naszym 

domu/mieszkaniu 

regularnie spotykamy się z 

wieloma przyjaciółmi i 

krewnymi 

11 1,7% 72 11,3% 334 52,4% 208 32,7% 12 1,9% 

Lubimy wydawać dużo 

pieniędzy na urządzenia 

techniczne 

43 6,8% 94 14,8% 156 24,5% 342 53,7% 2 0,3% 

Jesteśmy na bieżąco z 

nowoczesną techniką 
58 9,1% 63 9,9% 274 43,0% 239 37,5% 3 0,5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=637 członków gospodarstw 

domowych] 
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2. DANE WYKORZYSTANE DO ANALIZY WYNIKÓW BADANIA WŚRÓD 
PRZEDSTAWICIELI GOSPODARSTW DOMOWYCH 

 
TABELA 27. SPĘDZANIE WAKACJI/URLOPÓW WSPÓLNIE A LICZBA CZŁONKÓW GOSPODARSTWA 

 Tak Nie 

1 82 18,3% 66 42,6% 

2 181 40,4% 52 33,5% 

3 87 19,4% 18 11,6% 

4 71 15,8% 11 7,1% 

5 20 4,5% 2 1,3% 

6 6 1,3% 5 3,2% 

7 1 0,2% 1 0,6% 

ogółem 448 100% 155 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 
TABELA 28. SPĘDZANIE WAKACJI/URLOPÓW W KRAJU NAD JEZIOREM A GŁÓWNE ŹRÓDŁO 

DOCHODÓW GOSPODARSTWA 

 Tak Nie 

gosp. pracowników 138 55,4% 150 42,4% 

gosp. rolników 15 6% 13 3,7% 

gosp. pracujących na własny 

rachunek 
29 11,6% 37 10,5% 

gosp. emerytów 49 19,7% 120 33,9% 

gosp. rencistów 9 3,6% 18 5,1% 

gosp. utrzymujących się z 

niezarobkowych źródeł 
9 3,6% 16 4,5% 

ogółem 249 100% 354 100% 
* Wynik testu 2 (5) = 18,684; p<0,05; siła związku Phi=0,176 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 
TABELA 29. SPĘDZANIE WAKACJI/URLOPÓW W KRAJU NAD MORZEM A GŁÓWNE ŹRÓDŁO 

DOCHODÓW GOSPODARSTWA 

 Tak Nie 

gosp. pracowników 61 51,7% 227 46,8% 

gosp. rolników 8 6,8% 20 4,1% 

gosp. pracujących na własny 

rachunek 
18 15,3% 48 9,9% 

gosp. emerytów 19 16,1% 150 30,9% 

gosp. rencistów 3 2,5% 24 4,9% 

gosp. utrzymujących się z 

niezarobkowych źródeł 
9 7,6% 16 3,3% 

ogółem 118 100% 485 100% 
* Wynik testu 2 (5) = 17,365; p<0,05; siła związku Phi=0,170 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 
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TABELA 30. SPĘDZANIE WAKACJI/URLOPÓW W KRAJU W GÓRACH A GŁÓWNE ŹRÓDŁO DOCHODÓW 

GOSPODARSTWA 

 Tak Nie 

gosp. pracowników 22 75,9% 266 46,3% 

gosp. rolników 1 3,4% 27 4,7% 

gosp. pracujących na własny 

rachunek 
4 13,8% 62 10,8% 

gosp. emerytów 1 3,4% 168 29,3% 

gosp. rencistów 1 3,4% 26 4,5% 

gosp. utrzymujących się z 

niezarobkowych źródeł 
0 0% 25 4,4% 

ogółem 29 100% 574 100% 
* Wynik testu 2 (5) = 13,258; p<0,05; siła związku Phi=0,148 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 
TABELA 31. SPĘDZANIE WAKACJI/URLOPÓW W INNYM MIEJSCU A GŁÓWNE ŹRÓDŁO DOCHODÓW 

GOSPODARSTWA 

 Tak Nie 

gosp. pracowników 24 32% 264 50% 

gosp. rolników 5 6,7% 23 4,4% 

gosp. pracujących na własny 

rachunek 
5 6,7% 61 11,6% 

gosp. emerytów 28 37,3% 141 26,7% 

gosp. rencistów 8 10,7% 19 3,6% 

gosp. utrzymujących się z 

niezarobkowych źródeł 
5 6,7% 20 3,8% 

ogółem 75 100% 528 100% 
* Wynik testu 2 (5) = 17,930; p<0,05; siła związku Phi=0,172 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 

 
WYKRES 116. OCENA SZANS OSIĄGNIĘCIA PRZEZ DZIECI POŻĄDANEGO POZIOMU WYKSZTAŁCENIA 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 
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WYKRES 117. MOŻLIWE PRZYCZYNY NIEOSIĄGNIĘCIA OCZEKIWANEGO poziomu wykształcenia 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=603 przedstawicieli 

gospodarstw domowych] 
 

WYKRES 118. OCENA RADZENIA SOBIE W SZKOLE PRZEZ DZIECI PODCZAS OSTATNIEGO ROKU 
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NARZĘDZIA BADAWCZE 

 

NARZĘDZIE I – kwestionariusz wywiadu z przedstawicielami  

gospodarstw domowych 

 

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 
CH1. Miejscowość zamieszkania 

 

 
CH2. Powiat, w którym znajduje się gospodarstwo domowe: 

1 Powiat augustowski 

2 Powiat białostocki 

3 Powiat bielski 

4 Powiat grajewski 

5 Powiat hajnowski 

6 Powiat kolneński 

7 Powiat łomżyński 

8 Powiat m. Białystok 

9 Powiat m. Łomża 

10 Powiat m. Suwałki 

11 Powiat moniecki 

12 Powiat sejneński 

13 Powiat siemiatycki 

14 Powiat sokólski 

15 Powiat suwalski 

16 Powiat wysokomazowiecki 

17 Powiat zambrowski 

 
CH3. Klasa miejscowości: 

1 wieś 

2 miasto od 1 tys. do 60 tys. 

3 miasto powyżej 61 tys.  

 
CH4. Typ gospodarstwa domowego: 

 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających 

razem i wspólnie utrzymujących się. Jeżeli któraś z osób mieszkających razem utrzymuje się oddzielnie, osoba ta 

tworzy oddzielne jednoosobowe gospodarstwo domowe. 

 

1 Jednorodzinne (małżeństwo bez dzieci i z dziećmi) 

2 Gospodarstwo wielorodzinne (np. małżeństwo zamieszkałe z teściami, dziadkami, itp.) 

3 Gospodarstwo nierodzinne jednoosobowe (osoba mieszka sama/ sama gospodaruje pieniędzmi, np. studenci) 

4 Gospodarstwo nierodzinne wieloosobowe (np. konkubinat) 

 
CH5. Typ rodziny: 

 

1 Rodzina pełna (małżeństwo/ związek partnerski bez dzieci i z dziećmi) 

2 Rodzina niepełna (w gospodarstwie zamieszkuje tylko jeden z małżonków/partnerów wraz z dzieckiem/dziećmi) 

 

CH6. Liczba rodzin tworzących Pana/i gospodarstwo domowe: 
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CH7. Liczba osób tworzących Pana/i gospodarstwo domowe (włącznie z respondentem): 

 

 
CH8. Główne źródło dochodu w Pana/i gospodarstwie domowym: 

 

Przez główne źródło dochodu rozumie się taki dochód, który całkowicie lub w przeważającej części dostarcza 

środków utrzymania danemu gospodarstwu domowemu, czyli jest najwyższy spośród wszystkich osiąganych przez 

gospodarstwo domowe - dochodów 

 

1 
wyłącznym lub głównym (przeważającym) źródłem utrzymania jest dochód z pracy najemnej w sektorze publicznym 
lub prywatnym – gospodarstwa pracowników 

2 

wyłącznym lub głównym (przeważającym) źródłem utrzymania jest dochód z gospodarstwa rolnego o powierzchni 
użytków rolnych powyżej 1 ha (łącznie z użytkownikami działek do 1 ha użytków rolnych i właścicielami zwierząt 
gospodarskich nieposiadających użytków rolnych, jeśli dochód z nich stanowi wyłączne lub główne źródło 
utrzymania) – gospodarstwa rolników 

3 
wyłącznym lub głównym (przeważającym) źródłem utrzymania jest dochód z pracy na własny rachunek poza 
rolnictwem lub wykonywanie wolnego zawodu – gospodarstwa pracujących na własny rachunek  

4 wyłącznym lub głównym (przeważającym) źródłem utrzymania jest emerytura – gospodarstwa emerytów 

5 wyłącznym lub głównym (przeważającym) źródłem utrzymania jest renta – gospodarstwa rencistów 

6 
wyłącznym lub głównym (przeważającym) źródłem utrzymania są źródła niezarobkowe poza emeryturą lub rentą – 
gospodarstwa utrzymujących się z niezarobkowych źródeł 

 
CH9. Liczba osób (włącznie z respondentem) w gospodarstwie domowym oraz ich wiek, poziom wykształcenia  

a także która z tych osób wnosi jakikolwiek dochód do budżetu Pana/i gospodarstwa domowego: 

Poziomy wykształcenia: 1 – podstawowe lub niższe, 2 – zawodowe, 3 – średnie ogólnokształcące, 4 – średnie 

zawodowe, 5 – policealne/pomaturalne, 6 – wyższe zawodowe (licencjat), 7 – wyższe magisterskie (magister) oraz 

wyższe 

 

Numer 
porządkowy 

Imię członka  
gospodarstwa domowego 

Stopień  
pokrewieństwa  

z respondentem 

Wiek członka  
gospodarstwa domowego 

Poziom  
wykształcenia 
[wpisać kod od  

1 do 7 spośród podanych 
powyżej] 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

* numer porządkowy jest przypisany do osoby i obowiązuje w trakcie całej ankiety 

 

CH10. Proszę podać wszystkie kategorie osób, jakie występują w Pana/i gospodarstwie domowym: 

1 osoby bezrobotne 

2 osoby uczące się 

3 emeryci 

4 renciści 

5 rolnicy 

6 dzieci poniżej 16 roku życia 

7 osoby pracujące 
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8 osoby pracujące na własny rachunek, tj. prowadzące swoją działalność gospodarczą 

9 kobiety będące na urlopie wychowawczym/ macierzyńskim 

10 osoby niepełnosprawne 

11 inne 

 
CH11. Proszę podać wszystkie kategorie dochodów, jakie uzyskuje Pana/i gospodarstwo domowe: 

1 zasiłek dla bezrobotnych 

2 stypendia naukowe 

3 emerytura 

4 renta 

5 zasiłki i świadczenia rodzinne 

6 wynagrodzenie za pracę, staż, praktyki, prace dorywcze, itp. 

7 zasiłek macierzyński 

8 alimenty 

9 inne 

 

BLOK I – WYPOSAŻENIE I ZASOBNOŚĆ MATERIALNA MIESZKAŃ/ DOMOSTW 

 
1. Jaka jest powierzchnia użytkowa mieszkania zajmowanego przez gospodarstwo domowe w pełnych m2: 

 

 
2. Ile pokoi jest w całym mieszkaniu/domu (łącznie z łazienką i kuchnią, jeśli są odrębnymi pomieszczeniami)? 

 

 
3. Czy jest to mieszkanie:  

        poprosić o wybór jednego z wariantów odpowiedzi i zakreślić odpowiedź   

1 w bloku  

2 w budynku kilkurodzinnym  

3 w domu jednorodzinnym w zabudowie szeregowej (np. bliźniak)  

4 w domu jednorodzinnym, wolnostojącym   

5 inne 

 
4. Proszę powiedzieć z jakiego tytułu Pana(i) gospodarstwo domowe użytkuje mieszkanie. Czy jest to:        

poprosić o wybór jednego z wariantów odpowiedzi i zakreślić odpowiedź   

1 własność budynku prywatnego  

2 własność w budynku komunalnym, zakładu pracy 

3 członkostwo w spółdzielni – mieszkanie własnościowe  

4 członkostwo w spółdzielni – mieszkanie lokatorskie   

5 najem mieszkania  

6 mieszkanie socjalne 

7 podnajem części mieszkania 

8 u rodziców lub innej rodziny 

9 inne 

 

5. Ile wynoszą obecnie miesięczne opłaty Pana/i gospodarstwa domowego za (w zł): 

!ANKIETER prosi respondenta o podanie zaokrąglonych sum 

 

 energię elektryczną i gaz 
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 czynsz i inne opłaty związane z użytkowaniem mieszkania (tj. ciepła i zimna woda, ogrzewanie, wywóz śmieci, 

spłata kredytu) 

 

 
6. Czy Pana(i) gospodarstwo domowe lub ktokolwiek z członków gospodarstwa domowego posiada poniższe dobra. 

Nie ma znaczenia, czy są one ich własnością, czy też są wydzierżawione lub w inny sposób oddane do dyspozycji 

(odpowiedzi udzielamy w kolumnie Czy posiada).  

Jeżeli gospodarstwo nie posiada danego dobra proszę wskazać, czy (odpowiedzi udzielamy w kolumnach Jeżeli 

nie posiada, to czy ze względów finansowych) chciałoby je posiadać, lecz nie może sobie na to pozwolić ze 

względów finansowych (odp. TAK), czy też nie posiada tego z innych przyczyn niż finansowe, np. nie chce lub nie 

potrzebuje (odp. NIE). 

 

Należy udzielić odpowiedzi dla każdego z poniższych dóbr 
LP.  

Czy posiada 
Jeśli nie posiada, to czy ze względów 

finansowych? 

TAK NIE TAK NIE 

 pralkę automatyczną      

 chłodziarko-zamrażarkę     

 zamrażarkę (oddzielną)     

 zmywarkę do naczyń      

 kuchenkę mikrofalową      

 telewizor LCD lub plazma      

 płatną telewizję satelitarną lub 
kablową  

    

 odtwarzacz DVD      

 kino domowe      

 dom letniskowy      

 komputer stacjonarny      

 komputer przenośny (laptop, 
notebook. iPad, tablet)  

    

 elektroniczny czytnik książek      

 samochód osobowy (osobowo-
dostawczy)  

    

 garaż  
 odpowiada jeśli respondent 
posiada samochód; jeśli nie 
posiada, ankieter wpisuje ND (nie 
dotyczy) 

    

 dostęp do Internetu w domu  
z komputera, laptopa lub przez 
telefon komórkowy  

    

 telefon komórkowy     

 telefon domowy (stacjonarny)      

 łódź motorową, żaglową      

 działkę rekreacyjną      

 
7. Chcę również zapytać Pana(nią) o wyposażenie mieszkania w instalacje.  

(odpowiedzi udzielamy w kolumnie Czy posiada). Jeżeli gospodarstwo nie posiada danego dobra proszę 

wskazać, czy (odpowiedzi udzielamy w kolumnach Jeżeli nie posiada, to czy ze względów finansowych) 

chciałoby je posiadać, lecz nie może sobie na to pozwolić ze względów finansowych (odp. TAK), czy też nie 

posiada tego z innych przyczyn niż finansowe, np. nie chce lub nie potrzebuje (odp. NIE). 

 
Czy w mieszkaniu jest:  

Należy udzielić odpowiedzi dla każdego z poniższych instalacji i urządzeń, przekreślając prostokąt przy 

właściwej odpowiedzi (wpisać X) 
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LP.  
Czy posiada 

Jeśli nie posiada, to czy ze względów 
finansowych? 

TAK NIE TAK NIE 

1 wodociąg     

2 ustęp spłukiwany wodą bieżącą     

3 łazienka z wanną lub prysznicem     

4 ciepła woda bieżąca     

5 gaz z sieci     

6 gaz z butli     

 
8. W jaki sposób ogrzewane jest mieszkanie?  

Należy wybrać jeden z wariantów odpowiedzi 

1 centralne ogrzewanie zbiorowe  

2 centralne ogrzewanie indywidualne (na gaz, węgiel, koks, elektryczność, inne paliwo) 

3 piece na opał (węgiel, drewno, trociny itp.) 

4 inne 

 
9. Czy w stosunku do sytuacji sprzed dwóch lat warunki mieszkaniowe Pana(i) gospodarstwa domowego:  

Należy wybrać jeden z wariantów odpowiedzi 

1 pogorszyły się 

2 nie zmieniły się 

3 poprawiły się 

 

BLOK II - SYTUACJA MATERIALNA – DOCHODY I WYDATKI AKTUALNIE  

I W PERSPEKTWYIE CZASU 

 
10. Czy Pana(i) gospodarstwo domowe posiada jakieś oszczędności? 

1. tak  

2. nie  

 
Jeżeli gospodarstwo domowe posiada oszczędności przechodzimy do pyt. 11, jeżeli nie posiada, przechodzimy do pyt. 13 

 
11. Jaka jest w przybliżeniu łączna wartość posiadanych przez gospodarstwo domowe oszczędności?     

!ANKIETER – proszę nie odczytywać odpowiedzi „trudno powiedzieć”, zaznaczyć w ostateczności 

 

poprosić o wybór jednego z wariantów odpowiedzi i zakreślić odpowiedź   

1 do wysokości miesięcznych dochodów gospodarstwa  

2 powyżej miesięcznych – do 3 miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego  

3 powyżej 3 miesięcznych – do półrocznych dochodów gospodarstwa domowego  

4 powyżej półrocznych – do rocznych dochodów gospodarstwa domowego  

5 powyżej rocznych dochodów gospodarstwa domowego  

6 trudno powiedzieć  

 
12. W jakim celu Pana/i gospodarstwo domowe gromadzi oszczędności?  

Należy udzielić odpowiedzi niezależnie, dla każdego z poniższych celów oszczędzania, przekreślając prostokąt 

przy właściwej odpowiedzi (wpisać X) 

Lp.  TAK NIE 

1 rezerwa na późniejsze wydatki konsumpcyjne   

2 stałe opłaty (np. mieszkaniowe)   



 

139 
 

3 zakup dóbr trwałego użytku   

4 zakup domu, zakup mieszkania, wkład do spółdzielni 
mieszkaniowej 

  

5 remont domu, mieszkania   

6 leczenie   

7 rehabilitacja   

8 wypoczynek   

9 rezerwa na sytuacje losowe   

10 zabezpieczenie przyszłości dzieci   

11 zabezpieczenie na starość   

12 inne cele   

13 bez specjalnego przeznaczenia   

 
13. Czy obecnie Pana(i) gospodarstwo domowe zalega z:  

Należy udzielić odpowiedzi dla każdej z poniższych opłat/spłat;  

Warianty: 1 - tak 1 miesiąc, 2 - tak 2 miesiące, 3 - tak 3 miesiące, 4 - tak 4-6 miesięcy, 5 - tak 7-12 miesięcy,  

6 - tak powyżej 12 miesięcy, 7 - nie, 8 - nie dotyczy (jeśli np. respondent nie ponosi opłat za mieszkanie, nie ma 

pożyczki, itp.). 

 
opłatami za mieszkanie  1 2 3 4 5 6 7 8 

opłatami za gaz, 
energię elektryczną  

1 2 3 4 5 6 7 8 

spłatą kredytu 
mieszkaniowego 

1 2 3 4 5 6 7 8 

spłatą rat pożyczki 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Teraz chciał(a)bym zapytać o sytuację finansową oraz dochody Pana(i) gospodarstwa domowego. Proszę wziąć pod 

uwagę dochody uzyskane przez wszystkie osoby z Pana(i) gospodarstwa domowego, wnoszące jakikolwiek dochód 

(z jakiegokolwiek źródła) do wspólnego budżetu. 

 

14. Ile osób w Pana/i gospodarstwie domowym wnosi jakikolwiek dochód do budżetu gospodarstwa domowego? 

 

 
15. Ile wyniósł łączny DOCHÓD NETTO W ZŁ w poprzednim miesiącu w Pana(i) gospodarstwie domowym? 

Należy wybrać jeden z przedziałów 

1  do 1 tys. zł 

2 powyżej 1 tys. do 2 tys. zł 

3 powyżej 2 tys. do 3 tys. zł  

4 powyżej 3 tys. do 4 tys. zł 

5 powyżej 4 tys. do 5 tys. zł 

6 powyżej 5 tys. do 6 tys. zł 

7 powyżej 6 tys. do 7 tys. zł 

8 powyżej 7 tys. do 8 tys. zł 

9 powyżej 8 tys. do 9 tys. zł 

10 powyżej 9 tys. do 10 tys. zł 

11 powyżej 10 tys. zł 

 
16. Czy przy aktualnym dochodzie netto Pana(i) gospodarstwo domowe wiąże koniec z końcem?  

Należy wybrać jeden z wariantów odpowiedzi 

1 z wielką trudnością 

2 z trudnością 
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3 z pewną trudnością 

4 raczej łatwo 

5 łatwo 

 
Jeżeli respondent w pyt.16 udzielił odpowiedzi 1, 2 lub 3, proszę przejść do pyt. 17,  

jeżeli 4 lub 5 – proszę przejść do pyt. 18 

 

17. Czy w Pana/i gospodarstwie domowym stosuje się sposoby i strategie poprawy sytuacji materialnej?  

 

Należy udzielić odpowiedzi niezależnie, dla każdego z poniższych celów sposobów/strategii, przekreślając 

prostokąt przy właściwej odpowiedzi (wpisać X) 

Lp.  TAK NIE 

1 Własnoręcznie wykonuje się gruntowne sprzątanie   

2 Własnoręcznie pierze się, czyści ubrania, pościel itp.   

3 
Własnoręcznie robi się przetwory warzywne, owocowe lub 
mięsne 

  

4 
Własnoręcznie remontuje się i odnawia mieszkanie, wykonuje 
prace budowlane, malowanie, naprawy hydrauliczne, instalacji 
elektryczne 

  

5 
Własnoręcznie szyje się, przerabia, naprawia ubrania, zasłony, 
firany, pościel, robi na drutach  

  

6 Własnoręcznie uprawia się warzywa, owoce   

7 Własnoręcznie hoduje drób, króliki, pszczoły   

8 Własnoręcznie naprawia się sprzęt domowy lub audiowizualny   

9 
Własnoręcznie naprawia się samochód, motocykl, maszyny 
rolnicze 

  

10 
Kupuje się żywność hurtowo lub w większych ilościach na 
zapas, by mniej płacić 

  

11 Ogranicza się wydatki, oszczędza   

12 Zaciąga się pożyczki, kredyty   

13 Więcej pracuje się w swojej głównej pracy   

14 
Bierze się prace dodatkowe, podejmuje się prac sezonowych, 
okresowych 

  

15 Dokształca się, przekwalifikowuje   

16 Wyjeżdża się zarabiać za granicę   

17 
Odpłatnie świadczy się drobne usługi (np. remonty, naprawy, 
sprzątanie, opieka nad dziećmi, osobami starszymi lub 
chorymi, pomoc w polu 

  

18 Pracuje się „na czarno”, bez umowy o pracę   

19 
Uprawia się ogródek lub działkę przeznaczając warzywa, 
owoce lub kwiaty na sprzedaż 

  

20 Sprzedaje się produkty wytworzone w gospodarstwie domowy   

21 Zbiera się i sprzedaje złom, puszki, makulaturę   

22 Zbiera się na sprzedaż grzyby, jagody, zioła itp   

23 Zajmuje się handlem internetowym   

24 Oddaje się rzeczy pod zastaw, do lombardu   

25 Zajmuje się handlem ulicznym, bazarowym, przydrożnym   

26 
Zajmuje się handlem przygranicznym (przenoszeniem towaru 
przez granicę) 

  

27 Korzysta się z pomocy rodziny, krewnych, przyjaciół   

28 
Korzysta się z pomocy różnych instytucji (z zapomóg, zasiłków 
itp.) 

  

29 Wyprzedaje się rzeczy z domu   

30 Rozwija się własną działalność gospodarczą   

31 
Obraca się pieniędzmi lub korzystnie się je lokuje (np. lokaty 
bankowe, kupno obligacji, akcji) 
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32 
Kupuje się, inwestuje w coś, co będzie miało większą wartość 
(złoto, dzieła sztuki, działki budowlane, domy, mieszkania, 
ziemię itp.) 

  

33 
Wynajmuje się komuś pokój, mieszkanie, dom, dzierżawi się 
komuś ziemię 

  

 
18. Czy w stosunku do sytuacji sprzed dwóch lat sytuacja dochodowa Pana(i) gospodarstwa domowego:  

Należy wybrać jeden z wariantów odpowiedzi 

1 pogorszyła się 

2 nie zmieniła się 

3 poprawiła się 

 
19. Jaki jest DLA PANA/I zdecydowanie niewystarczający, ledwie wystarczający, wystarczający, zdecydowanie 

wystarczający miesięczny DOCHÓD NETTO W ZŁ (na całe gospodarstwo domowe) potrzebny do tego, aby żyć na 

skromnym, średnim i wysokim poziomie? 

Należy udzielić odpowiedzi dla każdego z poniższych poziomów życia  

 

Warianty dla skromnego poziomu: 1 – poniżej 10 tys. zł, 2 – poniżej 9 tys. zł, 3 – poniżej 8 tys. zł, 4 – poniżej  

7 tys. zł, 5 – poniżej 6 tys. zł, 6 – poniżej 5 tys. zł, 7 - poniżej 4 tys. zł, 8 - poniżej 3 tys. zł, 9 - poniżej 2 tys. zł,  

10 - poniżej 1 tys. zł, 11 - poniżej 500 zł 

Warianty dla średniego/wysokiego poziomu: 1 - powyżej 500 zł, 2 – powyżej 1 tys. zł, 3 – powyżej 2 tys. zł,  

4 – powyżej 3 tys. zł, 5 – powyżej 4 tys. zł, 6 – powyżej 5 tys. zł, 7 – powyżej 6 tys. zł, 8 - powyżej 7 tys. zł,  

9 – powyżej 8 tys. zł, 10 - powyżej 9 tys. zł, 11 - powyżej 10 tys. zł  

 
Proszę wpisać cyfrę odpowiadającą  

opinii respondenta 

Skromny poziom 

dochód zdecydowanie niewystarczający 
 
(kwota, która byłaby już zdecydowanie 
niewystarczająca, aby żyć na skromnym 
poziomie) 

 

dochód ledwie wystarczający 
 
(kwota, która byłaby już ledwie wystarczająca, 
aby żyć na skromnym poziomie) 

 

Średni poziom 

dochód wystarczający 
 
(kwota, która byłaby dla Pana/i wystarczająca, 
aby żyć na przeciętnym poziomie) 

 

Wysoki poziom 

dochód zdecydowanie wystarczający 
 
(kwota, która byłaby dla Pana/i zdecydowanie 
wystarczająca, aby żyć na wysokim, 
ponadprzeciętnym poziomie) 

 

 
20. Które z następujących określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania dochodem w Pana(i) 

gospodarstwie domowych?  

Poprosić o wybór jednego z wariantów odpowiedzi  

1 pieniędzy nie starcza nawet na najtańsze jedzenie 

2 pieniędzy starcza tylko na najtańsze jedzenie, ale nie starcza na ubranie 

3 pieniędzy starcza tylko na najtańsze jedzenie i ubranie, ale nie starcza na opłatę za mieszkanie 

4 pieniędzy starcza na najtańsze jedzenie, ubranie oraz opłatę za mieszkanie, ale nie starcza na spłatę kredytu 

5 pieniędzy starcza na najtańsze jedzenie, ubranie i opłatę za mieszkanie oraz (jeśli gospodarstwo jest zadłużone) – 
na spłatę kredytu 

6 żyjemy bardzo oszczędnie, aby odłożyć na poważniejsze zakupy 

7 żyjemy oszczędnie i dzięki temu starcza na wszystko 

8 starcza na wszystko bez specjalnych wyrzeczeń, lecz nie oszczędzamy na przyszłość 
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9 starcza na wszystko i jeszcze oszczędzamy na przyszłość 

 
21. Jakie działania podejmuje Pana(i) gospodarstwo domowe dla zaspokojenia bieżących potrzeb?  

Należy udzielić odpowiedzi niezależnie dla każdego z poniższych działań, przekreślając prostokąt  przy 

właściwej odpowiedzi (wpisać X) 

LP.  TAK NIE 

1 wykorzystuje zgromadzone oszczędności   

2 wyzbywa się posiadanego majątku (sprzedaje dobra 
rzeczowe) lub oddaje rzeczy pod zastaw (do lombardu) 

  

3 ogranicza bieżące potrzeby   

4 zaciąga pożyczki, kredyty   

5 korzysta z pomocy krewnych   

6 korzysta z pomocy kościoła/Caritasu   

7 korzysta z pomocy opieki społecznej   

8 członek gospodarstwa podejmuje dodatkową pracę   

9 podejmuje inne działania   

10 nie podejmuje/my żadnych działań 
 

można zaznaczyć „TAK” tylko, jeśli respondent we 
wszystkich powyższych kategoriach udzielił odpowiedzi 
„NIE” 

  

 
22. Ile wynosi łącznie zadłużenie Pana(i) gospodarstwa domowego?  

!ANKIETER – proszę nie odczytywać odpowiedzi „trudno powiedzieć”, zaznaczyć w ostateczności 
 

Poprosić o wybór jednego z wariantów odpowiedzi  

1 nie mam/y zadłużenia – proszę przejść do pytania 25 

2 do wysokości miesięcznych dochodów gospodarstwa 

3 powyżej miesięcznych - do 3 miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego 

4 powyżej 3 miesięcznych - do półrocznych dochodów gospodarstwa domowego 

5 powyżej półrocznych - do rocznych dochodów gospodarstwa domowego 

6 powyżej rocznych dochodów gospodarstwa domowego 

7 trudno powiedzieć 

 
23. Gdzie Pana(i) gospodarstwo domowe zaciągnęło pożyczki i kredyty?  

Należy udzielić odpowiedzi niezależnie dla każdego z poniższych działań, przekreślając prostokąt przy 

właściwej odpowiedzi (wpisać X) 

LP.  TAK NIE 

1 w bankach   

2 w innych instytucjach   

3 u osób prywatnych   

 
24. Na jakie cele Pana(i) gospodarstwo domowe przeznacza zaciągnięte pożyczki i kredyty?  

Należy udzielić odpowiedzi niezależnie dla każdego z poniższych działań, przekreślając prostokąt przy 

właściwej odpowiedzi (wpisać X) 

Lp.  TAK NIE 

1 na bieżące wydatki konsumpcyjne (np. żywność, 
odzież, obuwie) 

  

2 stałe opłaty (np. mieszkaniowe)   

3 zakup dóbr trwałego użytku   

4 zakup domu, zakup mieszkania, wkład do 
spółdzielni mieszkaniowej 

  

5 remont domu, mieszkania   

6 leczenie   

7 zakup, dzierżawa narzędzi pracy (narzędzi, 
maszyny, wynajem lokal) 
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8 spłata wcześniejszych długów   

9 rozwój działalności gospodarczej   

10 wypoczynek   

11 zakup papierów wartościowych   

12 kształcenie    

13 wychowanie i kształcenie dzieci   

14 inne cele   

 
25. Czy Pana(i) gospodarstwo domowe stać na zakupy wystarczających ilości następujących artykułów 

żywnościowych? 

Należy udzielić odpowiedzi niezależnie dla każdego z poniższych artykułów, przekreślając prostokąt przy 

właściwej odpowiedzi (wpisać X) 

LP.  TAK NIE 

1 warzywa i przetwory warzywne   

2 owoce i przetwory owocowe   

3 mięso (w tym drób)   

4 przetwory mięsne i drobiowe   

5 ryby i przetwory rybne   

6 masło i inne tłuszcze jadalne   

7 mleko    

8 przetwory mleczne   

9 cukier   

10 wyroby cukiernicze (słodycze, czekolada itd.)   

11 używki (kawa, herbata, alkohol, papierosy)   

 
26. Jaką kwotę przeznacza w ciągu miesiąca Pana(i) gospodarstwo domowe na zakupy następujących artykułów 

żywnościowych?  

Przedziały wydatków: 1 – do 100 zł, 2 – powyżej 100 do 200 zł, 3 – powyżej 200 do 300 zł, 4 – powyżej 300 do 

400 zł, 5 – powyżej 400 do 500 zł, 6 – powyżej 500 zł 

 

Należy udzielić odpowiedzi niezależnie dla każdego z poniższych artykułów 

 

! ANKIETER wpisuje  cyfrę odpowiadającą podanemu przez respondenta – przedziałowi wydatków  

LP.  Proszę wpisać cyfrę odpowiadającą przedziałowi 

1 warzywa i przetwory warzywne  

2 owoce i przetwory owocowe  

3 mięso (w tym drób)  

4 przetwory mięsne i drobiowe  

5 ryby i przetwory rybne  

6 masło i inne tłuszcze jadalne  

7 mleko  

8 przetwory mleczne  

9 cukier  

10 wyroby cukiernicze (słodycze, czekolada itd.)  

11 używki (kawa, herbata, alkohol, papierosy)  

 
27. Czy w porównaniu do sytuacji sprzed 2 lat zaspokojenie potrzeb żywnościowych Pana(i) gospodarstwa domowego:  

Należy wybrać jeden z wariantów odpowiedzi 

1 pogorszyło się 

2 nie zmieniło się 

3 poprawiło się 
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28. Czy Pana(i) gospodarstwo domowe stać na zakupy wystarczających ilości następujących artykułów?  

Należy udzielić odpowiedzi niezależnie dla każdego z poniższych artykułów, przekreślając prostokąt  przy 

właściwej odpowiedzi (wpisać X) 

! ANKIETER  NIE DOTYCZY – jeśli aspekt nie występuje w gospodarstwie badanego, np. nie posiada dzieci 

LP.  TAK NIE NIE DOTYCZY 

1 Odzież dla wszystkich członków 
gospodarstwa domowego 

  
 

2 Obuwie dla wszystkich członków 
gospodarstwa domowego 

  
 

3 Książki i przybory szkolne dla dzieci    

4 Korepetycje, dokształcanie dzieci    

5 Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci 
(rekreacyjne, hobbystyczne) 

  
 

6 Wypoczynek dla całej rodziny    

 
29. Jaką kwotę przeznaczyło w ciągu ostatnich 3 miesięcy Pana(i) gospodarstwo domowe na zakupy następujących 

artykułów?  

Przedziały wydatków: 1 – do 100 zł, 2 – powyżej 100 do 200 zł, 3 – powyżej 200 do 300 zł, 4 – powyżej 300 do 

400 zł, 5 – powyżej 400 do 500 zł, 6 – powyżej 500 zł 

 

Należy udzielić odpowiedzi niezależnie dla każdego z poniższych artykułów 

 

! ANKIETER wpisuje  cyfrę odpowiadającą podanemu przez respondenta – przedziałowi wydatków  

LP.  Przedział średniej 3-miesięcznej kwoty w zł 

1 Odzież dla wszystkich członków gospodarstwa 
domowego 

 

2 Obuwie dla wszystkich członków gospodarstwa 
domowego 

 

3 Książki i przybory szkolne dla dzieci  

4 Korepetycje, dokształcanie dzieci  

5 Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci (rekreacyjne, 
hobbystyczne) 

 

6 Rozrywka dla całej rodziny  

 

Pytanie 30 dotyczy respondentów, którzy posiadają dzieci, jeśli nie posiadają, proszę przejść do pytania 31 

 
30. Czy dziecko/dzieci w Pana/i gospodarstwie domowym ma zapewnione: 

Należy udzielić odpowiedzi niezależnie dla każdego z poniższych artykułów, przekreślając prostokąt przy 

właściwej odpowiedzi (wpisać X) 

Lp.  TAK NIE 

1 co najmniej trzy posiłki dziennie   

2 
posiłek z mięsem lub rybą przynajmniej co 
drugi dzień 

  

3 
świeże owoce lub warzywa przynajmniej raz 
dziennie 

  

4 gorący posiłek przynajmniej raz dziennie   

5 ciepłą kurtkę lub płaszcz na zimę   

6 dobrze dopasowane buty na każdą porę roku   

 

BLOK III - POMOC INSTYTUCJONALNA 
 

31. Czy Pana(i) gospodarstwo domowe potrzebuje pomocy zewnętrznej w zakresie: 

!ANKIETER – proszę nie odczytywać odpowiedzi „trudno powiedzieć”, zaznaczyć w ostateczności 
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Należy udzielić odpowiedzi niezależnie dla każdej z poniższych form pomocy, przekreślając prostokąt przy 

właściwej odpowiedzi (wpisać X) 

LP.  
TAK NIE 

TRUDNO  
POWIEDZIEĆ 

1 finansowej    

2 rzeczowej (żywność, odzież, obuwie, leki, itp.)    

3 w formie usług (pielęgnacja osoby chorej czy 
niepełnosprawnej, pobyt w ośrodkach pomocy 
społecznej, opieka nad dzieckiem, pomoc  
w prowadzeniu gospodarstwa np. sprzątanie, 
zakupy, inne) 

   

4 w formie porad lub konsultacji    

 
32. W jakiej formie gospodarstwo otrzymuje pomoc? 

LP.  TAK NIE 

1 finansowej   

2 rzeczowej   

3 w formie usług   

4 w formie porad lub konsultacji   

 
jeżeli gospodarstwo otrzymuje pomoc przechodzimy do pyt. 33, jeżeli jej nie otrzymuje przechodzimy do pyt. 36  

 
33. Jak często gospodarstwo korzysta z pomocy? 

! ANKIETER - pyt. 33 zadajemy tylko dla tych form pomocy, dla których uzyskano odp. TAK w pyt. 32  

(jeśli respondent nie korzysta z danej formy pomocy - zaznaczyć nie dotyczy bez pytania respondenta) 
LP.  STALE OKRESOWO SPORADYCZNIE NIE DOTYCZY 

1 finansowej     

2 rzeczowej     

3 w formie usług     

4 w formie porad lub konsultacji     

 
34. Jakie znaczenie ma otrzymywana pomoc, tj. jak bardzo jest ważna ta pomoc dla budżetu Pana/i gospodarstwa 

domowego? 

! ANKIETER - pyt. 34 zadajemy tylko dla tych form pomocy, dla których uzyskano odp. TAK w pyt. 32  

(jeśli respondent nie korzysta z danej formy pomocy - zaznaczyć nie dotyczy bez pytania respondenta) 
LP.  DUŻE ŚREDNIE NIEWIELKIE NIE DOTYCZY 

1 finansowej     

2 rzeczowej     

3 w formie usług     

4 w formie porad lub konsultacji     

 
35. Z jakich źródeł gospodarstwo otrzymuje pomoc: 

!ANKIETER – proszę pokazać respondentowi kartę instytucji, a następnie wpisać w tabelę kody określające 

poszczególne typy instytucji, z których pomocy korzystali respondenci 

1  

2  

3  

 

BLOK IV - SYTUACJA ZDROWOTNA CZŁONKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH 
 

Teraz chciał(a)bym porozmawiać z Panem(nią) o sprawach związanych ze zdrowiem 

 
36. Czy w ciągu ostatniego roku ktokolwiek z Pan(i) gospodarstwa korzystał z usług:  
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Należy udzielić odpowiedzi niezależnie dla każdej z poniższych form pomocy, przekreślając prostokąt przy 
właściwej odpowiedzi (wpisać X) 

LP.  TAK NIE 

1 placówek służby zdrowia opłacanych przez NFZ   

2 placówek opłacanych z własnej kieszeni   

3 placówek opłacanych przez pracodawcę 
(abonament lub ubezpieczenie) 

  

 
37. Ile gospodarstwo domowe wydało w sumie (w złotych) w ostatnich 3 miesiącach na: 

Przedziały wydatków: 1 – do 100 zł, 2 – powyżej 100 do 200 zł, 3 – powyżej 200 do 300 zł, 4 – powyżej 300 do 

400 zł, 5 – powyżej 400 do 500 zł, 6 – powyżej 500 zł 

 

Należy udzielić odpowiedzi niezależnie dla każdego z poniższych artykułów 

 

! ANKIETER wpisuje  cyfrę odpowiadającą podanemu przez respondenta – przedziałowi wydatków  

1 leczenie czy różne badania w przychodniach i 
gabinetach, w których oficjalnie płacono za usługi 
(w tym również ponadstandardowych usług 
stomatologów, ortodontów, sprzętu 
ortopedycznego, także przynajmniej w części 
finansowanych przez NFZ itp.)  

 

2 opłaty nieformalne, czyli tzw. dowody 
wdzięczności, które miały sprawić, że opieka 
będzie lepsza lub szybciej udzielona 

 

3 prezenty jako dowód szczerej wdzięczności za 
uzyskaną już opiekę 

 

4 opłaty w szpitalu publicznym (np. na tzw. cegiełki, 
opłaty za nocne dyżury, znieczulenie, zakup 
leków w aptece dla pacjenta leczonego w szpitalu 
itp.) 

 

5 leki i inne artykuły farmaceutyczne związane  
z chorobą w Pana(i) gospodarstwie domowym 

 

 
38. Czy w ciągu ubiegłego roku zdarzyło się w Pana(i) gospodarstwie domowym, że: 

Należy udzielić odpowiedzi niezależnie dla każdej z poniższych form pomocy, przekreślając prostokąt  przy 

właściwej odpowiedzi (wpisać X) 

LP.  
TAK NIE 

NIE BYŁO TAKIEJ 
POTRZEBY 

1 nie starczyło pieniędzy na realizację recept 
lub wykupienie leków zalecanych przez 
lekarza 

   

2 z powodu braku pieniędzy nie leczyli 
Państwo zębów 

   

3 Z powodu braku pieniędzy musieli Państwo 
zrezygnować z uzyskania protez zębowych 

   

4 z powodu braku pieniędzy musieli Państwo 
zrezygnować z wizyt u lekarza 

   

5 z powodu braku pieniędzy musieli Państwo 
zrezygnować z badań medycznych (np. 
badania laboratoryjne, prześwietlenia, EKG) 

   

6 z powodu braku pieniędzy musieli Państwo 
zrezygnować z zabiegów rehabilitacyjnych 

   

7 z powodu braku pieniędzy musieli Państwo 
zrezygnować z wyjazdu do sanatorium 

   

8 z powodu braku pieniędzy musieli Państwo 
zrezygnować z leczenia szpitalnego 
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39. Gdyby dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantowało poprawę dostępu do usług medycznych i ich jakości, to 

czy Pana(i) gospodarstwo domowe byłoby gotowe wykupić takie ubezpieczenie? 

Należy wybrać jeden z wariantów odpowiedzi 

1 nie 

2 tak w wysokości do 100 zł miesięcznie 

3 tak w wysokości powyżej 100 zł miesięcznie 

 

40. Czy w porównaniu do sytuacji sprzed 2 lat, zaspokojenie potrzeb zdrowotnych Pana(i) gospodarstwa domowego:  

Należy wybrać jeden z wariantów odpowiedzi 

1 pogorszyło się 

2 nie zmieniło się 

3 poprawiło się 

 

pytanie 41 dotyczy respondentów, którzy posiadają dzieci, jeśli nie posiadają, proszę przejść do pytania 47 

(BLOK VI) 

 
41. Ogólnie rzecz biorąc zdrowie dziecka, w porównaniu z innymi dziećmi w tym wieku, jest:  

Warianty: 1 – bardzo złe, 2 – złe, 3 – ani dobre, ani złe, 4 – dobre, 5 – bardzo dobre 

 

Należy wybrać jeden z wariantów odpowiedzi i wpisać cyfrę w wierszu – ocena zdrowia dziecka 

 

1. Numer dziecka* [wpisać  
w kolumnę/ kolumny obok – w 
zależności od liczby dzieci] 

     

2. Ocena zdrowia dziecka/dzieci  
 

     

* numer porządkowy jest przypisany do osoby i obowiązuje w trakcie całej ankiety 

 

 

BLOK V – EDUKACJA DZIECI 

 

! UWAGA: PYTANIA 42-43 DOTYCZĄ GOSPODARSTW DOMOWYCH Z DZIEĆMI W WIEKU DO 18 LAT LUB  

DO 26 LAT (W PRZYPADKU DZIECI UCZĄCYCH SIĘ) 

 
42. Jaki poziom wykształcenia chciałby Pan(i), aby uzyskały Pana(i) dzieci, i czy jest na to szansa?  

(Dla każdego z dzieci należy wybrać jeden z poniższych poziomów wykształcenia, wpisując odpowiednią cyfrę  

w prostokącie w kolumnie "Poziom wykształcenia". Następnie ocenić szanse uzyskania przez dziecko wybranego 

poziomu wykształcenia, wpisując odpowiednią cyfrę w prostokącie w kolumnie "Ocena szans"  

  
poziom wykształcenia:  

1 zasadnicza szkoła zawodowa 
ocena szans: 

1 już osiągnęło ten poziom 
2 liceum profilowane (ogólnokształcące) 2 duże szanse 

3 technikum lub liceum zawodowe 3 umiarkowane szanse 
4 szkoła wyższa (licencjat) 4 małe szanse 
5 szkoła wyższa (magister) 5 brak szans 

 

1. Numer dziecka* [wpisać  
w kolumnę/ kolumny obok – 
w zależności od liczby dzieci] 

     

2. Poziom wykształcenia  
 

     
3. Ocena szans       

* numer porządkowy jest przypisany do osoby i obowiązuje w trakcie całej ankiety 
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43. Czy któreś z poniżej wymienionych przyczyn, może spowodować, że dziecko/dzieci nie ukończy/ą lub też nie 

pójdzie/ą do wymienionej w poprzednim pytaniu szkoły?  

Warianty: 1 - brak odpowiednich szkół blisko domu, 2 - słabe stopnie dziecka, 3 - brak pieniędzy, 4 - powody 

zdrowotne/ niepełnosprawność, 5 – dziecko nie jest zainteresowane/ ma inne zainteresowania, 6 – inna, 7 - żadna 

 

Należy wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi dla każdego dziecka i wpisać cyfry w wierszach – przyczyny 

odp. 1, odp. 2 

1. Numer dziecka* [wpisać  
w kolumnę/ kolumny obok – 
w zależności od liczby dzieci] 

     

2. Przyczyny – odp. 1 
 

     
3. Przyczyny – odp. 2      

* numer porządkowy jest przypisany do osoby i obowiązuje w trakcie całej ankiety 

 

 

UWAGA: PYTANIA 44-46 DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE GOSPODARSTW DOMOWYCH Z DZIEĆMI UCZĄCYMI SIĘ  

(powyżej zerówki) 

 
44. Czy w obecnym roku szkolnym został(a) Pan(i) zmuszony(a) ze względów finansowych do:  

Należy udzielić odpowiedzi niezależnie dla każdej z poniższych form pomocy, przekreślając prostokąt przy 

właściwej odpowiedzi (wpisać X) 

LP.  TAK NIE 

1 zrezygnowania z podjęcia przez dziecko/dzieci 
zajęć dodatkowych? 

  

2 ograniczenia lub zawieszenia wpłat na szkołę?   

3 zrezygnowania z korzystania przez dziecko/dzieci  
z obiadów w szkole? 

  

4 zrezygnowania z korepetycji dla dziecka/dzieci?   

5 zmiany szkoły na wymagającą mniejszych lub 
żadnych opłat? 

  

6 zrezygnowania z płatnych dowozów 
dziecko/dzieci do szkoły (komunikacją publiczną, 
własnym dowozem, autobusem szkolnym) 

  

 
45. Czy dziecko/dzieci posiada/ją: 

Nie ma znaczenia, czy są one ich własnością, czy też są wydzierżawione lub w inny sposób oddane do dyspozycji 

(odpowiedzi udzielamy w kolumnie Czy posiada). Jeżeli dziecko/dzieci nie posiada danego dobra proszę 

wskazać, czy (odpowiedzi udzielamy w kolumnach Jeżeli nie posiada, to czy ze względów finansowych) 

chciałoby je posiadać, lecz nie może sobie na to pozwolić ze względów finansowych (odp. TAK), czy też nie 

posiada tego z innych przyczyn niż finansowe, np. nie chce lub nie potrzebuje (odp. NIE). 

 
Należy udzielić odpowiedzi dla każdego z poniższych dóbr 

LP.  
Czy posiada/ją 

Jeśli nie posiada/ją, to czy ze 
względów finansowych? 

TAK NIE TAK NIE 

1 wszystkie niezbędne podręczniki szkolne     

2 komputer     

3 dostęp do Internetu     

4 
wszystkie niezbędne pomoce szkolne – 
przybory szkolne  

    

5 
wydzielone miejsce do nauki  
i odrabiania lekcji – tj. biurko, krzesło, lampka 
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46. Ogólnie rzecz biorąc, jak dziecko/dzieci radziło/y sobie podczas ostatniego roku w szkole:  

Warianty: 1 – bardzo źle, 2 – źle, 3 – ani dobrze, ani źle, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze 
 

Należy wybrać jeden z wariantów odpowiedzi i wpisać cyfrę w wierszu – ocena radzenia sobie w szkole 
 

1. Numer dziecka* [wpisać  
w kolumnę/ kolumny obok –  
w zależności od liczby dzieci] 

     

2. Ocena radzenia sobie w szkole  
 

     

* numer porządkowy jest przypisany do osoby i obowiązuje w trakcie całej ankiety 

 

BLOK VI - ŚRODKI PONOSZONE NA WYPOCZYNEK I REKREACJĘ  
 

Teraz chciał(a)bym porozmawiać z Panem(nią) o sprawach związanych z kulturą i wypoczynkiem 

 
47. Czy ktokolwiek z członków Pana(i) gospodarstwa domowego musiał z powodu braku pieniędzy zrezygnować  

w ciągu ostatniego roku z:  

LP.  TAK NIE 

1 kina   

2 teatru, opery, operetki, filharmonii, koncertu   

3 muzeum lub wystawy   

4 zakupu książki   

5 zakupu prasy (gazet, tygodników, miesięczników)   

6 kolonii, obozu, innych wyjazdów grupowych dzieci (niepełnoletnich)   

7 urlopu, wyjazdów dorosłych   

8 wyjazdów rodzinnych (dorośli i dzieci niepełnoletnie)   

 
48. Czy spędza Pan/i z rodziną wspólne wakacje/urlopy? 

Należy wybrać jeden z wariantów odpowiedzi 

1. tak  

2. nie  

  
49. Gdzie zwykle spędza Pan/i wakacje/ urlopy? 

Należy wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi 

1 w domu 

2 na własnej działce/ we własnym domku letniskowym 

3 u rodziny/ przyjaciół 

4 w kraju nad jeziorem 

5 w kraju nad morzem 

6 w kraju w górach 

7 zagraniczne wycieczki 

8 w kraju i za granicą 

9 inne 

 
50. Jaką kwotę przeznacza Pan/i miesięcznie na rozrywkę i rekreację (łącznie na gospodarstwo domowe)? 

Należy wybrać jeden z przedziałów 

1  do 100 zł 

2 powyżej 100 do 200 zł 

3 powyżej 200 do 300 zł  

4 powyżej 300 do 400 zł 

5 powyżej 400 do 500 zł 

6 powyżej 500 zł 

7 nie stać mnie/nas na żadne rozrywki i rekreację 
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51. Jaką kwotę średnio przeznacza Pan/i na wakacje/ urlop (łącznie na gospodarstwo domowe)? 

Należy wybrać jeden z przedziałów 

1  do 1 tys. zł 

2 powyżej 1 tys. do 2 tys. zł 

3 powyżej 2 tys. do 3 tys. zł  

4 powyżej 3 tys. do 4 tys. zł 

5 powyżej 4 tys. do 5 tys. zł 

6 powyżej 5 tys. do 6 tys. zł 

7 powyżej 6 tys. do 7 tys. zł 

8 powyżej 7 tys. do 8 tys. zł 

9 powyżej 8 tys. do 9 tys. zł 

10 powyżej 9 tys. do 10 tys. zł 

11 powyżej 10 tys. zł  

12 nie stać mnie/nas na wakacje/ urlop 

 
52. Jakie są źródła finansowania wypoczynku i rekreacji (w tym wakacji/ urlopów)? 

Należy wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi 

1 pieniądze odkładane w ciągu roku 

2 pożyczka/ kredyt w banku 

3 pożyczka u rodziny/ znajomych 

4 dofinansowanie z zakładu pracy do kolonii/ obozu dla dzieci 

5 akcje charytatywne na rzecz organizacji kolonii/ obozów dla dzieci 

6 prezent/ darowizna od członków rodziny/ przyjaciół 

7 nie mam/y funduszy przeznaczonych na wypoczynek i rekreację; nie stać mnie/nas na to 

8 inne 

 
53. Czy w porównaniu do sytuacji sprzed 2 lat, zaspokojenie potrzeb Pana(i) gospodarstwa domowego związanych  

z kulturą i wypoczynkiem: 

Należy wybrać jeden z wariantów odpowiedzi 

1 pogorszyło się 

2 nie zmieniło się 

3 poprawiło się 
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NARZĘDZIE II – kwestionariusz ankiety z członkami gospodarstw domowych, którzy 

ukończyli 16 rok życia 

 

CHARAKTERYSTYKA CZŁONKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH 

 
CH1. Miejscowość zamieszkania 

 
 

CH2. Powiat, w którym znajduje się gospodarstwo domowe: 

1 Powiat augustowski 

2 Powiat białostocki 

3 Powiat bielski 

4 Powiat grajewski 

5 Powiat hajnowski 

6 Powiat kolneński 

7 Powiat łomżyński 

8 Powiat m. Białystok 

9 Powiat m. Łomża 

10 Powiat m. Suwałki 

11 Powiat moniecki 

12 Powiat sejneński 

13 Powiat siemiatycki 

14 Powiat sokólski 

15 Powiat suwalski 

16 Powiat wysokomazowiecki 

17 Powiat zambrowski 

 
CH3. Klasa miejscowości: 

1 wieś 

2 miasto od 1 tys. do 60 tys. 

3 miasto powyżej 61 tys.  

 
CH4. Status na rynku pracy osoby wypełniającej ankietę: 

Proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, właściwe dla Pana/i sytuacji 

1 osoba ucząca się 

2 osoba pracująca 
(osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia: 
- wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochód tzn. były zatrudnione w charakterze 
pracownika najemnego, pracowały we własnym (lub dzierżawionym) gospodarstwie rolnym lub prowadziły własną działalność 
gospodarczą poza rolnictwem, pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej 
działalności gospodarczej poza rolnictwem) 

3 osoba bezrobotna  
(osoby w przedziale wiekowym 18-65 lat (kobiety 18-60 lat), niezatrudnione i niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne  
i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nieuczące się w szkole, zarejestrowane w urzędzie pracy 
oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej) 

4 osoba bierna zawodowo 
(inaczej – nieaktywni zawodowo, tj. osoby niepracujące i nieposzukujące pracy. m.in. osoby niewykazujące chęci do 
zatrudnienia mimo posiadania zdolności do podjęcia pracy, osoby starsze (w wieku emerytalnym), renciści, osoby 
niepełnosprawne oraz młodzież, która nie rozpoczęła jeszcze kariery zawodowej lub czasowo wycofała się z rynku pracy z 
powodu kontynuowania edukacji lub konieczności opieki nad dzieckiem, rodziną) 
 

CH5. Wiek osoby wypełniającej ankietę: 

Proszę wpisać liczbę ukończonych lat 

1  
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BLOK I - OCENA WŁASNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ  

I ODCZUWANE ZAGROŻENIE UBÓSTWEM 

 
1. Jak ocenia Pan(i) swoje zadowolenie z warunków materialnych gospodarstwa domowego:  

Należy wybrać jeden z wariantów odpowiedzi 

1 bardzo niezadowolony 

2 raczej niezadowolony 

3 średnio zadowolony   

4 raczej zadowolony 

5 bardzo zadowolony 

 
2. Czy w porównaniu do sytuacji sprzed 2 lat sytuacja materialna Pana(i) gospodarstwa domowego:  

1 pogorszyła się  

2 nie zmieniła się 

3 poprawiła się 

 
3. Czy oczekuje Pan(i) zmian w sytuacji materialnej (dochodach) gospodarstwa domowego w ciągu najbliższych 

dwóch lat:  

1 tak, pogorszy się  

2 nie, nie zmieni się 

3 tak, poprawi się 

4 nie wiem 

 
4. Czy stałe dochody Pana(i) gospodarstwa domowego pozwalają na zaspokojenie bieżących potrzeb:  

1 tak 

2 nie 

3 nie wiem 

 
5. Proszę powiedzieć, na ile się Pan(i) zgadza lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami: 

 Zupełnie się nie 
zgadzam 

Raczej się nie 
zgadzam 

Ani się zgadzam, 
ani nie zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

W pełni się 
zgadzam 

Przy robieniu zakupów 
najważniejsza jest dla 
nas jakość produktu. 

Cena jest kwestią 
drugorzędną. 

1 2 3 4 5 

W naszym 
domu/mieszkaniu 

regularnie spotykamy 
się z wieloma 

przyjaciółmi i krewnymi. 

1 2 3 4 5 

Lubimy wydawać dużo 
pieniędzy na urządzenia 

techniczne. 
1 2 3 4 5 

Jesteśmy na bieżąco z 
nowoczesną techniką. 

1 2 3 4 5 

 
6. Proszę na skali ocenić jakość życia Pana/Pani gospodarstwa domowego:  

 
1 

bardzo zła 
2 

zła 
3 

przeciętna 
4 

dobra 
5 

bardzo dobra 
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7. Proszę ocenić w jakim stopniu jest Pan/i zadowolona/y z poszczególnych aspektów: 

zaznaczyć NIE DOTYCZY, jeśli dany aspekt nie dotyczy respondenta, np. respondent nie pracuje  

 Bardzo  
niezadowolony 

Raczej  
niezadowolony 

Ani zadowolony, ani 
niezadowolony 

Raczej  
zadowolony 

Bardzo  
zadowolony 

Nie 
dotyczy 

Relacje z 
najbliższymi w 
rodzinie 

1 2 3 4 5  

Relacje ze 
znajomymi 

1 2 3 4 5  

Warunki 
mieszkaniowe 

1 2 3 4 5  

Wykonywana 
praca 

1 2 3 4 5  

Osiągnięcia 
życiowe 

1 2 3 4 5  

Sytuacja 
finansowa 
rodziny 

1 2 3 4 5  

Perspektywa na 
przyszłość 

1 2 3 4 5  

Stan zdrowia 1 2 3 4 5  

Posiadane 
wykształcenie 

1 2 3 4 5  

 
8. Czy jest Pan/i ogólnie rzecz biorąc zadowolony/a z życia? 

1 tak (proszę przejść do pyt.10) 

2 nie 

 
9. Proszę wskazać, dlaczego nie jest Pan/i zadowolona/y z życia? 

Należy wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi 

Lp. 
ODPOWIADA RODZIC/ OPIEKUN/ OSOBA 

STARSZA 
Lp. ODPOWIADA DZIECKO 

1 ze względu na złą sytuację finansową 1 ze względu na złą sytuację finansową 

2 
ze względu na problemy zdrowotne 
członka/członków rodziny 

2 
ze względu na problemy zdrowotne członka/członków 
rodziny 

3 
ze względu na problemy opiekuńczo – 
wychowawcze z dziećmi 

3 
problemy z rodzicami – niedogadywanie się, przemoc 
psychiczna/fizyczna,  

4 
ze względu na problemy z partnerem (np. 
przemoc, alkoholizm, itp.) 

4 brak/ nieobecność w życiu jednego rodzica 

5 ze względu na samotność/samotne rodzicielstwo 5 problemy w nauce/ szkole 

6 inne 6 inne 

 
10. Czy Pana(i) gospodarstwo domowe odczuwa trudności w zapewnieniu właściwej opieki i warunków: 

zaznaczyć NIE DOTYCZY, jeśli dany aspekt nie dotyczy respondenta, tzn. w gospodarstwie domowym nie 

ma dzieci, osób starszych lub niepełnosprawnych  

 

 dzieciom  

1 tak  

2 nie 

3 trudno powiedzieć 

4 nie dotyczy 

 

 osobom chorym 

1 tak  

2 nie 
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3 trudno powiedzieć 

4 nie dotyczy 

 osobom starszym 

1 tak  

2 nie 

3 trudno powiedzieć 

4 nie dotyczy 

 
11. Czy czuje się Pan/i wykluczony/a w swojej społeczności lokalnej (sąsiedztwo, wieś)? 

1 tak 

2 nie (proszę przejść do pytania 13) 

 
12. Jeśli czuje się Pan/i wykluczony/a, to z jakich powodów?  

Należy wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi 

1 ubóstwa w gospodarstwie domowym 

2 bezrobocia w gospodarstwie domowym 

3 alkoholizmu w gospodarstwie domowym 

4 chorób w gospodarstwie domowym 

5 pochodzenia w gospodarstwie domowym 

6 samotnego rodzicielstwa 

7 wyznania/ religii 

8 stylu życia 

9 inne 

 
13. Które z podanych niżej sytuacji są dla Pana/i oznaką ubóstwa rodziny? 

 
Należy udzielić odpowiedzi niezależnie, dla każdego z poniższych aspektów (każdego wiersza), zakreślając 

kółko wokół  cyfry odpowiadającej Pana/i przekonaniom 

 

Warianty: 1 – zdecydowanie nie, 2 – raczej nie, 3 – raczej tak, 4 – zdecydowanie tak, 5 – trudno powiedzieć 

1 
brak możliwości pozwolenia sobie na zakup dóbr 
luksusowych, np. ekskluzywny samochód, dom, 
apartament, markowe kosmetyki, odzież, etc.   

1 2 3 4 5 

2 
brak możliwości pozwolenia sobie na 
podróżowanie, zagraniczne wakacje przynajmniej 
raz do roku 

1 2 3 4 5 

3 
brak możliwości pozwolenia sobie na 
realizowanie swoich pasji oraz zainteresowań i 
konieczność ograniczania wydatków na ten cel 

1 2 3 4 5 

4 
brak możliwości wyjść rekreacyjnych i 
rozrywkowych i konieczność ograniczania 
wydatków na ten cel 

1 2 3 4 5 

5 wzięcie kredytu na kupno domu/ mieszkania 1 2 3 4 5 

6 

konieczność wynajmowania mieszkania lub 
mieszkanie z rodzicami/teściami, z powodu nie 
spełniania kryteriów dochodowych w celu 
uzyskania kredytu mieszkaniowego 

1 2 3 4 5 

7 
brak możliwości realizowania terminowych opłat 
za mieszkanie/ dom z powodu niedoboru środków 
finansowych 

1 2 3 4 5 

8 
brak możliwości zaspokojenia choćby 
podstawowych potrzeb w gospodarstwie 
domowym – tj. wyżywienie, prąd, woda, odzież 

1 2 3 4 5 
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14. Jak Pan/i sądzi, czy w kolejnych 2 latach Pana/i gospodarstwu domowemu grozi ubóstwo według poniższych 

definicji: 

Warianty: 1 – zdecydowanie nie, 2 – raczej nie, 3 – raczej tak, 4 – zdecydowanie tak, 5 – trudno powiedzieć 

1 

granica ubóstwa skrajnego 
 
(inaczej – minimum egzystencji, według danych GUS 
za 2011 rok wynosiło miesięcznie 495 zł w 
gospodarstwach 1-osobowych oraz 1336 w 
gospodarstwach  
4-osobowych. Dochody gospodarstw poniżej tych 
kwot stanowią o ubóstwie skrajnym). 

1 2 3 4 5 

2 

granica ubóstwo relatywnego 
 
(inaczej – minimum egzystencji, według danych GUS 
za 2011 rok wynosiło miesięcznie 690 zł w 
gospodarstwach 1-osobowych oraz 1863 w 
gospodarstwach  
4-osobowych. Dochody gospodarstw poniżej tych 
kwot stanowią o ubóstwie relatywnym). 

1 2 3 4 5 

3 

granica ubóstwa ustawowego 
 
(obecnie wynosi 542 zł w gospodarstwach 1-sobowych, 
zaś dla osoby żyjącej w rodzinie – 456 zł. Dochody 
gospodarstw poniżej tych kwot stanowią o 
ubóstwie ustawowym) 

1 2 3 4 5 

 

BLOK II - PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 

 
na pytania 15-19 odpowiada TYLKO RODZIC/ OPIEKUN/ OSOBA STARSZA, w gospodarstwach domowych,  

w których znajdują się dzieci do 18 roku życia lub uczące się do 26 roku życia 

 
15. Czy w Pana/i gospodarstwie domowym występują jakieś problemy opiekuńczo – wychowawcze (dot. problemów  

z dziećmi/z wychowywaniem dzieci)? 

1 tak 

2 nie (proszę przejść do pyt.18) 

16. Jakich dziedzin życia/aspektów dotyczą te problemy? 
Należy wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi 

1 problemy w nauce, wagary 

2 agresja (wandalizm, bicie się, znęcanie, poniżanie, złośliwości, kpina) 

3 problemy z alkoholem, narkotykami i innymi środkami odurzającymi 

4 udział w grupach przestępczych 

5 inne 

 
17. Jakie są skutki problemów opiekuńczo – wychowawczych w Pana/i gospodarstwie domowym? 

Należy wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi 

1 problemy z nauką, nie radzenie sobie w szkole, brak promocji do następnej klasy 

2 problemy z prawem, rozprawy sądowe, kary, mandaty 

3 nadzór kuratora nad dzieckiem i/lub rodziną 

4 pobyt dziecka w ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych, poprawczaku 

5 inne 

  
18. Czy Pana/i gospodarstwo domowe korzystało kiedykolwiek ze wsparcia psychologiczno – pedagogicznego? 

1 tak 

2 nie (proszę przejść do pyt.20) 

 
19. Na czym to wsparcie polegało? 

Należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi 
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1 porady/konsultacje prawne 

2 porady/konsultacje psychologiczne 

3 organizacja/prowadzenie terapii dla dziecka i/lub rodziny 

4 inne 

 

BLOK III - SPOSOBY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU  

 
20. a. Do rodziców/ dziadków/ opiekunów/ innych osób starszych w gospodarstwie:  

czy wie Pan/i jakie hobby/zainteresowania mają dzieci w Pana/i gospodarstwie domowym? 

b. Do dzieci: czy rodzice wiedzą jakie masz hobby/zainteresowania? 

 

1 tak 

2 nie  

 
21. Czy w Pana/i gospodarstwie domowym członkowie spędzają wspólnie wolny czas? (np. popołudnia, wieczory, 

weekendy) 

 

1 tak 

2 nie  

 
22. Jakie formy wypoczynku Pan/i preferuje? 

1 

aktywne 
gry, zabawy na łonie natury, gry zespołowe (koszykówka, piłka nożna), pływanie, kajakarstwo, turystyka (wycieczki, rajdy 
piesze, konne, rowerowe, biwaki, wspinaczki), wspólne gry (katy, szachy, kalambury, planszowe, komputerowe), rozrywki i 
zabawy artystyczne (malowanie, śpiewanie, tworzenie przedstawień, tańczenie), inne  

2 
bierne 
spanie, czytanie książek, czasopism, oglądanie filmów, seriali, inne 

23. Ile czasu poświęca Pan/i tygodniowo na rozrywkę i rekreację? (tj. czytanie, oglądanie filmów, sport, imprezy, itp.) 

 

1 do 3h  

2 do 6h 

3 do 9h 

4 do 12h 

5 do 15h 

6 powyżej 15h tygodniowo 

 
24. Jak oceni Pan/i stopień zaspokojenia Pana/i potrzeb w zakresie rozrywki i rekreacji? 

 

1 moje potrzeby zdecydowanie nie są zaspokojone w tym zakresie  

2 moje potrzeby raczej nie są zaspokojone w tym zakresie 

3 moje potrzeby raczej są zaspokojone w tym zakresie – przejście do pytania 26 

4 moje potrzeby zdecydowanie są zaspokojone w tym zakresie – przejście do pytania 26 

5 trudno powiedzieć – przejście do pytania 26 

 
25. Czym jest spowodowane niezaspokojenie Pana/i potrzeb w zakresie rozrywki i rekreacji? 

Należy wybrać maksymalnie 1 najważniejszą odpowiedź 

1 brakiem czasu na rozrywkę i rekreację 

2 brakiem odpowiadającej moim potrzebom oferty rekreacyjno-rozrywkowej w mojej okolicy zamieszkania 

3 brakiem środków finansowych 

4 inne 
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26. Czy w Pana/i gospodarstwie domowym występują następujące trudności: 

 TAK NIE 

1 uzależnienie od alkoholu lub narkotyków   

2 przemoc fizyczna bądź psychiczna    

3 długotrwałe bezrobocie   

4 choroba psychiczna    

5 niepełnosprawność    

6 trudności opiekuńczo-wychowawcze dotyczące dzieci   

7 

w rodzinie nie występują większe trudności – proszę zakończyć wypełnianie ankiety 
 
można zaznaczyć „TAK” tylko, jeśli respondent we wszystkich powyższych kategoriach 
udzielił odpowiedzi „NIE” 

  

8 inne   

 
na pytania 27-28 NIE ODPOWIADAJĄ osoby, które w pytaniu 26 udzieliły odp. 7 

 
27. Która z zaznaczonych trudności jest najdotkliwsza w Pana/i gospodarstwie domowym: 

proszę zaznaczyć jedną, najdotkliwszą 

 Zaznaczyć X 

1 uzależnienie od alkoholu lub narkotyków  

2 przemoc fizyczna bądź psychiczna   

3 długotrwałe bezrobocie  

4 choroba psychiczna   

5 niepełnosprawność   

6 trudności opiekuńczo-wychowawcze dotyczące dzieci  

7 inne  

 
28. W jaki sposób radzi sobie Pan/i z wskazanymi wyżej problemami? 

1 pomaga mi/nam rodzina/krewni 

2 pomagają mi/nam sąsiedzi/przyjaciele/znajomi 

3 otrzymuje/my pomoc od państwa (m.in. ośrodki pomocy społecznej, gmina) 

4 otrzymuje/my pomoc od organizacji pozarządowych 

5 otrzymuje/my pomoc od innych instytucji, działających na rzecz pomocy rodzinom 

6 nie otrzymuje/my znikąd pomocy 

7 inne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


