
Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin 
w województwach podkarpackim i 

małopolskim, ze szczególnym 
uwzględnieniem zjawiska depopulacji

Rzeszów, 16-17 grudnia 2019 r.



Plan prezentacji:

• Ramy czasowe i finansowe badania

• Metodologia

• Prezentacja wyników

• Wnioski i rekomendacje



Ramy

• Badanie realizowane w ramach projektu partnerskiego:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Uniwersytet Rzeszowski



Ramy

• Trzy warsztaty z partnerami i wykonawcą

• Trzy panele eksperckie

• Cztery artykuły w prasie

• Strona internetowa

• Filmy reklamowe

• Broszury

• Trzy raporty



Ramy

• W dniu 11.02.2019 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na 
realizację badania. 

• Postępowanie rozstrzygnięte 22.03.2019 r. 

• Umowa zawarta 08.04.2019 r.  -Market Research Word

• Zakończenie realizacji  02.12.2019



Ramy

• Akceptacja raportu metodologicznego – 04.07.2019

• Cel główny:

Diagnoza struktury i funkcji współczesnych rodzin oraz 
warunków ich życia w wybranych aspektach, a także 
uszczegółowienie prognoz dotyczących zmian 
demograficznych i natężenia procesów depopulacyjnych. 



Ramy

Cele szczegółowe:

• Zdiagnozowanie kondycji (struktury i funkcji) współczesnych gospodarstw domowych;

• Zdiagnozowanie warunków życia gospodarstw domowych;

• Zdiagnozowanie zjawiska depopulacji będącego konsekwencją zmian funkcjonowania 
współczesnej rodziny;

• Ocena polityki prorodzinnej;

• Planowanie polityki wsparcia rodziny w kontekście wyzwań demograficznych, 
gospodarczych i społecznych;

• Skłonność pracodawców do wsparcia rodzin pracowników i wdrażane narzędzia tego 
wsparcia;

• Zdiagnozowanie przyczyn wyjazdów z Polski i warunków życia Polaków za granicą;

• Przyszłość rodzin a zjawisko depopulacji – wnioski i rekomendacje.



Metodologia

• Cztery zakresy

❖Diagnoza struktury i funkcji współczesnej rodziny

❖Identyfikacja warunków życia współczesnych rodzin

❖Depopulacja 

❖Ocena poszczególnych elementów realizacji polityki prorodzinnej



Metodologia

• Analiza danych zastanych

• Dokumenty strategiczne

• Dane ilościowe z Głównego Urzędu Statystycznego

• Danych PUW, WUP, ROPS i UMWP



Metodologia

• bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe wspomagane 
komputerowo CAPI z gospodarstwami domowymi 

• 3347 wywiadów – 1359 Podkarpackie
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krośnieński       

wiejski poniżej 20 tys. 

mieszkańców 135

krośnieński       miejski 20-100 tys. mieszkańców 95

krośnieński       

miejski poniżej 20 tys. 

mieszkańców 54

przemyski           

wiejski poniżej 20 tys. 

mieszkańców 118

przemyski           miejski 20-100 tys. mieszkańców 89

przemyski           

miejski poniżej 20 tys. 

mieszkańców 58

rzeszowski        wiejski 20-100 tys. mieszkańców 51

rzeszowski        

wiejski poniżej 20 tys. 

mieszkańców 135

rzeszowski        

miejski poniżej 20 tys. 

mieszkańców 76

rzeszowski        . 

miejski powyżej 100 tys. 

mieszkańców 128

tarnobrzeski   wiejski 20-100 tys. mieszkańców 50

tarnobrzeski   

wiejski poniżej 20 tys. 

mieszkańców 126

tarnobrzeski   miejski 20-100 tys. mieszkańców 126

tarnobrzeski   

miejski poniżej 20 tys. 

mieszkańców 118

Łącznie 1359

Metodologia



Metodologia

• ankieta internetowa CAWI z JST, OPS/PCPR/ROPS 

• 292 ankiety – Podkarpackie 145 



Metodologia

• ankieta internetowa CAWI z polskimi emigrantami 

• 1000 ankiet – po 500 dla każdego województwa.

• 100 na każdy kraj



Metodologia

• mixed-mode: telefoniczne wywiady kwestionariuszowe wspomagane 
komputerowo CATI wspomagane ankietą internetową CAWI z 
przedsiębiorstwami 

• 2100 wywiadów – 1050 na każde województwo



Metodologia

• indywidualne wywiady pogłębione IDI z przedstawicielami 
gospodarstw domowych 

• 120 wywiadów pogłębionych – po 60 na województwo



cd. IDI pogłębione rodzina

• Celowe rekrutowanie respondentów:

• rodziny monoparentalne – niepełne (1 dorosły i min. 1 dziecko),  rodziny pełne (oboje 
rodziców/opiekunów i min. 1 dziecko), jednoosobowe gospodarstwa domowe – single 
(do 40. roku życia), jednoosobowe gospodarstwa domowe – seniorzy (powyżej 65. roku 
życia), rodziny wielopokoleniowe (pod jednym dachem mieszkają przynajmniej trzy 
pokolenia), rodziny z przynajmniej 1 małym dzieckiem do 6. roku życia, rodziny z 
przynajmniej 1 dzieckiem od 7. do 15. roku życia, rodziny z przynajmniej 1 dorastającym 
dzieckiem (od 16. do 18. roku życia), rodziny z przynajmniej 1 studiującym dzieckiem 
(również poza miejscem zamieszkania), o rodziny z osobą/osobami starszymi (65 lat i 
więcej)/zależnymi, o rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym lub przewlekle chorym, o 
rodziny wielodzietne (trójka lub więcej dzieci), o pary bez dzieci (małżeństwa, 
kohabitacja), o rodziny zrekonstruowane, patchworkowe, o rodziny sandwichowe (głowa 
rodziny ma własne dzieci jak i rodziców, którymi się zajmuje), o rodziny z dwoma 
żywicielami, o rodziny z jednym żywicielem, o rodziny z niepracującymi dorosłymi, o 
rodziny korzystające z pomocy społecznej, o rodziny pełniące pieczę zastępczą. 



Metodologia

• zogniskowane wywiady grupowe FGI z przedstawicielami różnych 
instytucji realizujących zadania z zakresu wsparcia rodzin 

• Łącznie 12 wywiadów

• (JST, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie,
powiatowe urzędy pracy, WUP, organizacje pozarządowe, żłobki i 
przedszkola)



Metodologia

• Panele ekspertów

• 3 panele  - po jednym spotkaniu dla każdego województwa oraz jedno spotkanie wspólne dla obu 
województw. 

• Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 

• Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 

• Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, 

• Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, 

• Małopolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

• Uniwersytet Jagielloński, 

• Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 

• Uniwersytet Rzeszowski, 

• Uniwersytet Warszawski. 



Wyniki



Wyniki – panele eksperckie

• Sytuacja demograficzna obu województw relatywnie dobra

• Największy wpływ na decyzje migracyjne mają czynniki ekonomiczne

• W przypadku Województwa Podkarpackiego duży wpływ migracje 
poza granicę województwa

• Więcej uwagi w regionalnych politykach na osoby z 
niepełnosprawnościami i ich rodziny

• Oferta skierowana do seniorów – atrakcyjna w miastach, mała na wsi  



Wyniki – panele eksperckie

• Duże zróżnicowanie wewnętrze regionów.

• Wyzwaniem aktywizacja mężczyzn – kobiety częściej korzystają z 
różnych form aktywizacji.

• Niewystarczające wsparcie dla niesamodzielnych osób starszych



Wyniki – panele eksperckie

• „My mamy niewielką mobilność – ludzie chcą pracować tam, gdzie 
mieszkają dzisiaj i chcą poprawiać warunki. Ta niewielka mobilność i 
to zasiedzenie działa w ten sposób, że jeżeli udałoby się stworzyć 
miejsca pracy na miejscu, które byłyby satysfakcjonujące, to ci ludzie 
by tam zostali. ...dla inwestora jesteśmy atrakcyjni dlatego, że nie 
musi bać się fluktuacji, my nie jesteśmy Szczecinem, w którym ktoś po 
pół roku pomyśli: dobrze, ale w Niemczech zarobię dwa i pól razy 
więcej”

Panel ekspertów Rzeszów



Wyniki – panele eksperckie

„Niektórzy przez wiele, wiele lat korzystają ze wsparcia pomocy
społecznej. To jest uzależnienie od pomocy, uzależnienie od pracownika
socjalnego. Bardzo trudno jest te osoby usamodzielnić. Osoby, które
korzystają z tego wsparcia nie są jakieś nieporadne życiowo. Wręcz
przeciwnie. To są osoby bardzo zorientowane. One wiedzą dokąd i po co
pójść, jaki dokument mieć. One są bardzo zaradne pod tym kątem.
Więc, tutaj też gdzieś jakiś błąd pewnie w systemie. Potrzeba nowych
rozwiązań. „

Panel ekspertów Rzeszów



Wyniki – panele ekspertów

• „Nie ma w ogóle danych o osobach niepełnosprawnych. Nikt nie wie, 
ile jest osób niepełnosprawnych, jakie to są rodzaje 
niepełnosprawności. Jedyne dane, jakie są, to dane spisowe z 2011 
roku, które nie schodzą niżej niż do poziomu powiatu. 

Teraz próbujemy z ZUS-u wydobyć informacje za pośrednictwem Urzędu 
Statystycznego w Krakowie, właśnie o niepełnosprawnych. Wychodzą 
jakieś małe liczebności, które w porównaniu do tego, co właśnie jest w 
spisie, to aż niemożliwe, żeby aż tak się skurczyła ta lista.” 

panel ekspertów Kraków



Wyniki –panele ekspertów

• „Cały czas jest problem z rehabilitacją dzieci i młodzieży, tutaj są 
największe kolejki, takie co najmniej kilkumiesięczne. Tutaj programy 
są potrzebne, także dotyczące opieki i diagnozy w młodym wieku. 
Problemy zaczynają się w momencie, kiedy nie zrobi się dobrze tej 
pierwszej opieki od samego początku. Powinniśmy wrócić do tego, 
żeby szkoły miały takie możliwości, żeby była badana postawa, nawet 
od pierwszej klasy. Jeśli tego nie ma, to rodzice nie wiedzą jak działać 
dalej, chociaż już w tym wieku zaczynają się problemy.” 

panel ekspertów Kraków



Wyniki – struktura i funkcje współczesnej rodziny

• Najważniejsze funkcje rodziny:

❖Funkcja prokreacyjna

❖Funkcja opiekuńczo-zabezpieczającą 

❖Funkcja socjalizacyjno-edukacyjna 

❖Funkcja rekreacyjno-towarzyska 

❖Funkcja emocjonalno-ekspresyjna 

❖Funkcja stratyfikacyjno-identyfikacyjna



Wyniki – funkcja prokreacyjna

56,6

16,9

26,5

Chęć posiadania dzieci

nie nie wiem, nie mam pewności tak

Źródło: Badanie CAPI, N=585, pytania o plany 
prokreacyjne zadano kobietom w wieku do 49 lat, 
mężczyznom, których partnerki są w wieku do 49 lat 
oraz mężczyznom w wieku do 49 lat, którzy nie mają 
partnerki. 



Wyniki-funkcja prokreacyjna

Ja mogę powiedzieć, że to głównie 
mi na tym zależało [na posiadaniu 
dzieci], ponieważ jestem osobą 
młodą i chciałam posiadać własną 
rodzinę. Dlatego to tak długo 
trwało, bo mąż musiał się po prostu 
zdecydować. 

Kobieta, 31 lat, rodzina 
zrekonstruowana 



Wyniki – funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca



Wyniki – funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca

• wzrasta liczba 
placówek 
zapewniających 
opiekę nad 
dziećmi (żłobki, 
przedszkola), 
mimo to 
respondenci 
oceniają 
dostępność do 
tych placówek jako 
niewystarczającą 



Wyniki – funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca

• Gdzieś w 
rodzinie na 
pewno 
[otrzymałbym 
pomoc]. 
Zacząłbym od 
rodziny. 

Mężczyzna, 39 lat, 
rodzina pełna, 
wielodzietna 



Wyniki – funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca

• [Czy wsparcie byłoby poszukiwane w instytucjach?] Nie, nie, absolutnie nie – [nastąpiła u 
nas w rodzinie] utrata zaufania do instytucji, które mają pomagać ludziom. 

• [Co spowodowało przede wszystkim tą utratę zaufania?] To, że, przez półtora roku 
musieliśmy udowadniać, że dziecko jest niepełnosprawne, potrzebuje pomocy, kiedy 
ludzie w ogóle bez fachowej wiedzy albo z branżową wiedzą, nawet nie lekarzy, jasno 
mówili, że sprawa jest oczywista i tutaj musieliśmy przeciągnąć się przez wszystkie 
szczeble aż do Urzędu Marszałkowskiego i niemalże o sąd administracyjny. Stąd też 
według mnie w tych ludziach [pracownikach administracyjnych] jest brak dobrej woli, 
tylko są przyspawani do procedur i przepisów, które są pozbawione w ogóle jakichkolwiek 
uczuć do innego, małego człowieka. No i uważam, że ta pomoc dalej jest nieadekwatna 
do potrzeb. Potem w MOPS-ie też się z taką wrogością spotykali, jakbyśmy sobie 
wymyślili, że mamy chore dziecko i chcieli ten zasiłek, który de facto patrząc na wartość 
pieniądza jest śmieszny. 

Mężczyzna, 33 lata, rodzina pełna, z niepełnosprawnym dzieckiem, korzystająca z pomocy społecznej 



Wyniki - Funkcja socjalizacyjno-edukacyjna 

Jeśli chodzi o religię to ja i mój mąż 
jesteśmy wychowani, w takim obowiązku, 
może to nawet nie jest obowiązek, ale taki 
wewnętrzny bardziej obowiązek, 
uczestniczenia we mszy w niedzielę i my 
po prostu swoje dziecko też tak uczyliśmy 
(…), że stara się uczestniczyć w tej mszy -
już w tej chwili nie z nami. Praktycznie, 
jeśli jestem w domu, w niedziele, nie 
wyjeżdżamy nigdzie, to uczestniczymy we 
mszy świętej, ale to już kwestia jest 
wychowania naszego od dziecka i ja mam 
takie podejście, po prostu, że w niedziele 
idę [do kościoła]. 

Kobieta, 51 lat, rodzina pełna 



Wyniki - Funkcja socjalizacyjno-edukacyjna 

Ja powiem z własnego 
doświadczenia, bo sama 
zostałam członkinią koła 
gospodyń wiejskich, żeby się 
odmłodzić trochę, i chciałam 
trochę tę kulturę wiejską 
podtrzymać. Mam spotkania 
także z innymi kołami i coraz 
więcej pań zrzeszonych w tych 
kołach gospodyń chce się 
zarejestrować, żeby nie tylko 
pozyskać dotację, ale żeby 
właśnie zwiększyć własne 
możliwości. 

Przedstawiciel OPS 



Wyniki - Funkcja rekreacyjno-towarzyska 

(…) dzień wygląda tak, że rano 
wstajemy, ja odwożę dzieci do 
przedszkola, do szkoły, jadę do 
pracy, wracam z pracy, 
odbieram dzieci, przyjeżdżamy 
do domu, przyjeżdża mąż, 
zjadamy obiad i wtedy pędem 
na zajęcia z dziećmi. Czy na 
basen czy jakieś inne... No 
wieczorem jak dzieciaki 
zasypiają mamy chwilę dla 
siebie. 

Kobieta, 38 lat, rodzina pełna 



Wyniki - Funkcja rekreacyjno-towarzyska 



Wyniki - Funkcja emocjonalno-ekspresyjna 



Wyniki -Funkcja stratyfikacyjno-identyfikacyjna

Na samym początku pamiętam, że 
była taka sytuacja, bo chciałem 
kupić od jednego sąsiada taką po 
prostu deskę, bo potrzebowałem 
deski i on powiedział, że mi ją da za 
darmo. Żeby tutaj nam się dobrze 
żyło i tak dalej. I na koniec zadał mi 
takie pytanie: “Czy wie pan co o 
panu tutaj ludzie mówią?” Ja 
mówię: “No nie wiem”. Zacząłem się 
nawet bać co ludzie o mnie mówią. 
“No że Pan żyje według starych 
zasad. Bardzo ludzie to szanują”. 
Więc chyba tak po prostu jest. 

Mężczyzna, 38 lat, rodzina pełna 



Wyniki – Diagnoza warunków życia współczesnych rodzin



Wyniki – Diagnoza warunków życia współczesnych rodzin
Tak, w mieście mamy mieszkania 
chronione, wspierane. Bardzo ładne, 
mamy cztery mieszkania składające się z 
bardzo ładnych pokoi, kuchni, łazienki, 
po prostu całe wyposażenie, cała sala do 
takiego wspólnego spędzania czasu. Tam 
mogą być osoby chore przewlekłe, 
zdiagnozowane pod względem 
psychologiczno-neurologicznym. Stoi 
puste w tym momencie. Teraz będziemy 
zabierać na ofiarę przemocy, no to jest 
jedyna osoba. No ze względu na to, że 
jest dużo tych dalej przesłanek, które 
osoby muszą spełnić mieszkanie stoi 
puste. (…) a jest to paradoks, bo 
mieszkań brakuje wszędzie a jak są to nie 
mogą [potrzebujący] w nich zamieszkać. 

Przedstawiciel MOPS 



Wyniki – Diagnoza warunków życia współczesnych rodzin

[Jaka jest ocena sytuacji materialnej swojej 
rodziny] Mojej rodziny? No chyba raczej 
dobrze, ale tak szczerze to średnio. [A sposób 
realizacji zakupów?] To z ołówkiem w ręku. Bo 
jeżeli nie policzę to po prostu mi zabraknie 
[pieniędzy]. 

Kobieta, 66 lat, jednoosobowe gospodarstwo 
domowe 



Wyniki – Diagnoza warunków życia współczesnych rodzin



Wyniki – Diagnoza warunków życia współczesnych rodzin

Myślę, że jest ciężko, nie ma tutaj 
jakichś takich dużych firm, które by 
chciały zatrudniać. Młodzi ludzie 
wyjeżdżają do dużych miast typu na 
przykład Rzeszów, bo tam jest większy 
rynek pracy. U nas, jeżeli już to są 
sklepy, tak, sklepy spożywcze, gdzie 
potrzebują cały czas do pracy (…). Nie 
mogę powiedzieć, że nie ma pracy, bo 
ta praca jest, ale to nie jest to praca, 
która by ludzi interesowała…, bo ktoś 
kto ma wykształcenie i jest trochę 
ogarnięty to może pojechać sobie 40 
kilometrów dalej i mieć lepszą pracę. 

Kobieta, 33 lata, jednoosobowe 
gospodarstwo domowe 



Wyniki – diagnoza zjawiska depopulacji



Wyniki – diagnoza zjawiska depopulacji



Wyniki – diagnoza zjawiska depopulacji



Wyniki – Ocena polityki prorodzinnej



Wyniki – Ocena polityki prorodzinnej



Wnioski i rekomendacje

• 14 wniosków i rekomendacji w raportach regionalnych 

• 11 wniosków i rekomendacji w raporcie eksperckim



Wnioski i rekomendacje



Wnioski i rekomendacje











DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Paweł Rak

Regionalne Obserwatorium Terytorialne
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego


