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Wybrane instytucje międzynarodowe 

zajmujące się tematyką jakości życia
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WARUNKI ŻYCIA

MATERIALNE WARUNKI ZYCIA

ZDROWIE 

PRACA LUB INNE GŁÓWNE ZAJĘCIE

EDUKACJA

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE I FIZYCZNE

SUBIEKTYWNY DOBROBYT 
(DOBROSTAN)

STANY EMOCJONALNE

POZIOM  ZADOW0LENIA / SATYSFAKCJA

SYSTEM WARTOŚCI

ORGANY WŁADZY I PODSTAWOWE PRAWA

Jakość życia
(„dobrobyt społeczny”)

CZAS WOLNY I RELACJE SPOŁECZNE

JAKOŚĆ ŚRODOWISKA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Przyjęta koncepcja pomiaru jakości życia
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Mediana 

świadczeń 

emerytalnych

Mediana 

wynagrodzeń

Pracujący na  

podstawie 

umowy na 

czas 

określony

Pracujący 

w wydłużonym 

czasie pracy

Młodzież 

niepracująca 

i nieuczestni-

cząca

w kształceniu

Stopa 

bezrobocia

Wskaźnik 

ogólnego 

zadowolenia 

z pracy

Stopa 

bezrobocia 

długotrwałego

Wskaźnik 

zatrudnienia

Główny 

rodzaj 

aktywności, 

praca

5



Rezygnacja 

z wizyty 

u lekarza 

specjalisty 

z powodów 

finansowych

Rezygnacja 

z wizyty 

u lekarza 

specjalisty 

z powodu listy 

oczekujących, 

braku 

skierowania

Osoby palące 

tytoń 

codziennie

Osoby 

w wieku 15 lat 

i więcej 

z nadwagą 

i otyłością

Wskaźnik złej 

samooceny 

stanu zdrowia

Wskaźnik 

dobrej 

samooceny 

stanu zdrowia

Osoby 

o ograniczonej 

zdolności 

wykonywania 

codziennych 

czynności

Sytuacja 

zdrowotna
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Dzieci w wieku 

3-4 lata objęte 

wychowaniem 

przedszkol-

nym

Osoby w 

wieku 15-64 

lata 

uczestniczące 

w kształceniu 

i szkoleniu

Osoby 

powyżej 25 

roku życia 

z wykształce-

niem co 

najwyżej 

gimnazjalnym 

Osoby 

powyżej 25 

roku życia 

z wykształce-

niem

wyższym

Osoby 

w wieku 16-74 

lata 

korzystające 

z Internetu

Osoby 

w wieku 16-74 

lata 

korzystające 

z  komputera

Osoby 

posługujące 

się językami 

obcymi

Edukacja
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Materialne 

warunki 

życia

Udział 

wydatków na 

utrzymanie 

mieszkania 

w wydatkach 

ogółem

Gospodarstwa 

domowe 

mieszkające 

w zbyt małych 

mieszkaniach

Gospodarstwa 

domowe 

mieszkające 

w zbyt dużych 

mieszkaniach

Brak pieniędzy 

na żywność 

Wskaźnik 

złych 

warunków 

sanitarnych

Udział 

wydatków na 

żywność 

i napoje 

bezalkoholowe 

w wydatkach 

ogółem

Wskaźnik 

zagrożenia 

ubóstwem 

skrajnym

Wskaźnik 

zróżnicowania 

kwintylowego

dochodów 

rozporządzalnych

Brak 

samochodu 

z przyczyn 

finansowych

Wskaźnik 

zagrożenia 

ubóstwem 

wielowymia-

rowym

Wskaźnik 

dobrej 

samooceny 

budżetu 

domowego

Wskaźnik złej 

samooceny 

budżetu 

domowego

Brak pieniędzy 

na 

przynajmniej 

1 tydzień 

wakacji w roku

Przeciętny 

miesięczny 

dochód 

rozporządzalny
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Zaufanie do 

innych osób

Możliwość 

uzyskania 

wsparcia od 

innych osób

Osoby

świadczące

indywidual-

nie pracę 

niezarobko-

wą (praca na

rzecz

innych)

Wskaźnik 

izolacji 

społecznej

Satysfakcja 

ze sposobu 

spędzania 

czasu  

wolnego

Satysfakcja 

z ilości czasu 

wolnego

Brak czasu 

wolnego dla 

siebie

Czas wolny 

i relacje 

społeczne
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Poczucie 

bezpieczeń-

stwa

w miejscu 

zamieszkania

Zaległości 

w opłatach

Brak 

możliwości 

pokrycia 

nieoczekiwa-

nego wydatku

Bezpieczeń-

stwo

ekonomiczne 

i fizyczne
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Frekwencja 

w wyborach 

do Sejmu RP

Osoby  

świadczące 

wolontariat 

w 

organizacjach

Poczucie 

zagrożenia 

dyskryminancją

Zaufanie do 

policji

Zaufanie do 

systemu 

prawnego

Zaufanie do 

systemu 

politycznego

Państwo 

i podstawo-

we prawa, 

aktywność 

obywatel-

ska
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Zadowolenie 

z terenów 

rekreacyjnych 

i terenów 

zielonych

Narażenie na 

zanieczyszcze

nie lub inne 

problemy 

środowiskowe 

w okolicy

Narażenie na 

nadmierny 

hałas

Jakość 

środowiska 

w miejscu 

zamieszkania
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Bezpieczeń-

stwo

ekonomiczne 

i fizyczne

Złożony 

wskaźnik 

złego 

samopoczucia

Złożony 

wskaźnik 

dobrego 

samopoczucia

Poczucie 

sensu w życiu

Zadowolenie 

z życia ogólnie 

rzecz biorąc
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Cel Badania - zebranie informacji pozwalających na dokonanie
wszechstronnych ocen jakości życia, rozumianej jako kategoria wielowymiarowa
(uwzględniająca aspekty ekonomiczne i społeczne)
i ocenianej przez pryzmat zarówno wskaźników obiektywnych, jak i subiektywnych.

Dzięki integracji danych indywidualnych możliwe jest m.in. określenie w jakich
grupach społeczeństwa występuje kumulacja korzystnych bądź niekorzystnych
aspektów jakości życia, jakie czynniki warunkują te sytuacje,
a także jakie relacje zachodzą pomiędzy poszczególnymi wymiarami jakości życia.

Szeroki zakres zbieranych informacji pozwala m.in. na kompleksową ocenę
zróżnicowania poziomu i stylu życia oraz wielowymiarową analizę ubóstwa,
wykluczenia społecznego, kapitału społecznego oraz subiektywnego dobrobytu.
Częstotliwość - co 4 lata, przekroje - województwo.
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Z sytuacji 

rodzinnej

Ze stanu 

zdrowia

Ze sposobu 

spędzania 

wolnego 

czasu

Z relacji z 

innymi 

ludźmi

Z 

materialnych 

warunków 

życia (poza 

dochodami)

Z sytuacji 

finansowej 

(w tym 

dochodów)

Z życia 

ogólnie rzecz 

biorąc

POLSKA 75 58 60 85 54 34 74

Dolnośląskie 75 59 64 83 57 38 76

Kujawsko-pomorskie 79 59 61 88 55 33 76

Lubelskie 70 56 54 82 48 28 68

Lubuskie 78 59 60 86 54 32 77

Łódzkie 71 56 58 85 49 32 71

Małopolskie 75 61 60 84 54 32 76

Mazowieckie 74 56 55 83 53 34 72

Mazowieckie bez Warszawy 72 54 54 83 49 31 71

Opolskie 82 61 66 89 67 45 76

Podkarpackie 73 59 63 84 55 34 75

Podlaskie 68 57 56 82 56 35 71

Pomorskie 78 59 61 86 55 35 78

Śląskie 78 61 65 85 59 38 77

Świętokrzyskie 77 62 58 86 50 30 74

Warmińsko-mazurskie 67 55 57 78 53 35 67

Wielkopolskie 80 56 67 92 58 35 76

Zachodniopomorskie 67 57 58 84 41 30 68

% osób w wieku 16 lat i więcej

POZIOM ZADOWOLENIA

ZADOWOLENIE Z RÓŻNYCH ASPEKTÓW ŻYCIA

(osoby bardzo zadowolone lub zadowolone)
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POCZUCIE ZWIĄZKU Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA 

WG WOJEWÓDZTW w % osób w wieku 16 lat i więcej
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osoby odczuwające związek ze swoją miejscowością

osoby odczuwające związek z ludźmi z sąsiedztwa
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W odróżnieniu do podejścia klasycznego, w którym zasięg

ubóstwa określa się jedynie na podstawie dochodów lub wydatków

gospodarstw domowych w „Badaniu spójności społecznej” uwzględniono

trzy wzajemnie uzupełniające się formy ubóstwa:

 dochodowe,

 warunków życia,

 braku równowagi budżetowej.

BADANIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ (BSS) 
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zachodniopomorskie

pomorskie

lubuskie
wielkopolskie

kujawsko-

-pomorskie

warmińsko-mazurskie

podlaskie

dolnośląskie

łódzkie

opolskie

śląskie

świętokrzyskie

lubelskie

małopolskie
podkarpackie

mazowieckie

Wskaźnik ubóstwa dochodowego – % gospodarstw domowych, w których miesięczny dochód ekwiwalentny, jakim

dysponowało gospodarstwo (w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie) był niższy od wartości uznanej za próg ubóstwa.

Próg ubóstwa dla gospodarstwa jednoosobowego wyniósł ok. 887 zł, a dla gospodarstwa domowego złożonego z 4 osób

(2 osoby dorosłe i 2 dzieci do lat 14) – ok.1863 zł.

13-15 lokata

BADANIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
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Wskaźnik ubóstwa warunków życia – % gospodarstw domowych, w których zaobserwowano co najmniej 10 przejawów

złych warunków życia z listy 30 symptomów dotyczących: standardu mieszkania, poziomu wyposażenia w dobra trwałego

użytku, deprywacji różnego typu potrzeb konsumpcyjnych (materialnych i niematerialnych).

zachodniopomorskie

pomorskie

lubuskie
wielkopolskie

kujawsko-

-pomorskie

warmińsko-mazurskie

podlaskie

dolnośląskie

łódzkie

opolskie

śląskie

świętokrzyskie

lubelskie

małopolskie
podkarpackie

mazowieckie

7 lokata

BADANIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
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zachodniopomorskie

pomorskie

lubuskie
wielkopolskie

kujawsko-

-pomorskie

warmińsko-mazurskie

podlaskie

dolnośląskie

łódzkie

opolskie

śląskie

świętokrzyskie

lubelskie

małopolskie
podkarpackie

mazowieckie

Wskaźnik ubóstwa braku równowagi budżetowej – % gospodarstw domowych, które zostały uznane za ubogie z punktu

widzenia „nieradzenia sobie z budżetem”, tzn. w których wystąpiły przynajmniej 4 z 7 uwzględnionych symptomów,

obejmujących zarówno subiektywne opinie gospodarstw domowych dotyczące ich statusu materialnego (np. możliwości

„związania końca z końcem”), jak i fakty mówiące o trudnościach budżetowych gospodarstwa (w tym

o zaległościach w opłatach).

2-3 lokata

BADANIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ



Źródło: Szacunki GUS na podstawie badania spójności społecznej 2011r.
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Źródło: Badanie Spójności Społecznej

NAKŁADANIE SIĘ RÓŻNYCH FORM UBÓSTWA

Ubóstwo warunków życia (wyłącznie)

Ubóstwo braku równowagi budżetowej (wyłącznie)

Ubóstwo warunków życia, braku równowagi 
budżetowej i dochodowe

Ubóstwo dochodowe (wyłącznie)

Ubóstwo dochodowe i braku równowagi budżetowej

Ubóstwo warunków życia i braku równowagi budżetowej

Ubóstwo warunków życia i dochodowe

5,6%

1,9%

4,6%

3,9%

6,0%

2,6%

13,5%

15,9%

15,1%

Ubóstwo warunków życia 

Ubóstwo braku równowagi budżetowej 

Ubóstwo dochodowe 

3,1%
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Badanie warunków i jakości życia oraz zachowań ekonomicznych w gospodarstwach

domowych realizowane było w ramach projektu POKL „Stworzenie spójnego systemu informacji

i prognozowania zmian gospodarczych w województwie podkarpackim pozwalającego na

podejmowanie optymalnych decyzji w sferze rynku pracy”.

Badanie realizowane było w 2009 r. na poszerzonej wersji Diagnozy Społecznej

prowadzonej przez Radę Monitoringu Społecznego pod kierunkiem naukowym prof. Janusza

Czapińskiego, co pozwoliło na analizy w przekrojach powiatowych.

Do badania zostało wylosowane 2,5 tys. gospodarstw domowych (w wersji nieposzerzonej badane

jest około 900 gospodarstw).
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Rodzaje świadczeń zdrowotnych

Polska

woj. podkarpackie

Skala rezygnacji gospodarstw domowych, z powodów finansowych, z korzystania z wybranych 

rodzajów świadczeń zdrowotnych w Polsce i w województwie podkarpackim w 2009 r.

1 - realizacja recept lub wykupienie leków zalecanych przez lekarza

2 - leczenie zębów

3 - protezy zębowe

4 - wizyty u lekarza

5 - badania medyczne (np. badania laboratoryjne, prześwietlenia, EKG)

6 - zabiegi rehabilitacyjne

7 - wyjazdy do sanatorium

8 - leczenie szpitalne
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jarosławski

rzeszowski

przeworski

Przemyśl

leski

przemyski
brzozowski

Tarnobrzeg

leżajski

stalowo-
wolski

krośnieński

strzyżowski

jasielski

Krosno

sanocki

ropczycko-
sędziszowski

kolbuszowski

lubaczowski

niżański

mielecki

dębicki

łańcucki

tarnobrzeski

biesz-
czadzki

Rzeszów

woj. podkarpackie

12,1 —   18,0

poniżej 12%

18,1 —   24,0

24,1 —   30,0

30%  i więcej

15,3%

Procent gospodarstwie domowym w województwie podkarpackim, których członkowie z powodu 

braku pieniędzy musieli zrezygnować z wizyt u lekarza
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 Statystyka publiczna jest przygotowana do badania jakości życia na poziomie

regionalnym pod względem metodologicznym;

 Informacje pozwalające na analizy poszczególnych aspektów jakości życia;

 Nie wszystkie dane na poziomie regionalnym są dostępne co roku.

 Istnieje możliwość np. rozszerzenia próby, wprowadzenia nowych badań,

rozszacowania wyników.
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http://rzeszow.stat.gov.pl/
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Odsetek osób (w gospodarstwach domowych) w wieku 16 lat i więcej deklarujących,

że ogólnie rzecz biorąc są zadowolone ze swojego życia (wybór na skali 0-10 wartości

wyższej lub równej 7).

Źródło: Europejskie badanie dochodów i warunków życia.
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Dochód rozporządzalny jest sumą bieżących dochodów gospodarstwa domowego

z poszczególnych źródeł pomniejszoną o zaliczki na podatek dochodowy oraz

o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W skład dochodu rozporządzalnego

wchodzą dochody pieniężne i niepieniężne, w tym spożycie naturalne oraz towary

i usługi otrzymane nieodpłatnie. Wskaźnik prezentowany jest w przeliczeniu na

jednostkę ekwiwalentną z zastosowaniem oryginalnej skali ekwiwalentności OECD.

Skale ekwiwalentności pozwalają na porównanie gospodarstw domowych o różnym

składzie demograficznym (ze względu na liczbę osób i ich wiek).

Źródło: Badanie budżetów gospodarstw domowych.



33

Odsetek gospodarstw domowych nieposiadających przynajmniej jednego samochodu

osobowego lub osobowo-dostawczego z powodów finansowych.

Źródło: Badanie spójności społecznej.



34

Odsetek gospodarstw domowych, w których – z powodów finansowych – nie

wszystkie osoby dorosłe mogły sobie pozwolić na przynajmniej jeden tydzień wakacji

(wyjazd poza miejsce zamieszkania niezależnie od pory roku) raz w roku.

Źródło: Badanie spójności społecznej.
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Odsetek gospodarstw domowych, w których – z powodów finansowych – nie wszystkie

osoby dorosłe mogły sobie pozwolić na jedzenie mięsa, drobiu, ryb lub

wegetariańskich odpowiedników oraz świeżych owoców i warzyw co drugi dzień.

Źródło: Badanie spójności społecznej.
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Odsetek gospodarstw domowych, które określają swoje mieszkanie jako zbyt duże jak

na potrzeby gospodarstwa.

Źródło: Badanie spójności społecznej.
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Odsetek gospodarstw domowych, które określają swoje mieszkanie jako zbyt małe jak

na potrzeby gospodarstwa.

Źródło: Badanie spójności społecznej.
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Odsetek gospodarstw domowych, które nie posiadają w mieszkaniu ciepłej wody

bieżącej lub ustępu spłukiwanego wodą bieżącą lub łazienki z wanną/prysznicem.

Źródło: Badanie spójności społecznej.
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Udział wydatków gospodarstwa domowego przeznaczonych na użytkowanie

mieszkania i nośniki energii w wydatkach ogółem (obejmujących również wartość

artykułów otrzymanych bezpłatnie oraz wartość spożycia naturalnego).

Źródło: Badanie budżetów gospodarstw domowych.
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Udział wydatków gospodarstwa domowego przeznaczonych na żywność i napoje

bezalkoholowe w wydatkach ogółem (obejmujących również wartość artykułów

otrzymanych bezpłatnie oraz wartość spożycia naturalnego).

Źródło: Badanie budżetów gospodarstw domowych.
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Odsetek gospodarstw domowych, które na co dzień bardzo oszczędnie gospodarują

pieniędzmi lub którym pieniędzy nie starcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Źródło: Badanie budżetów gospodarstw domowych.
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Odsetek gospodarstw domowych, którym pieniędzy starcza na wiele bez specjalnego

oszczędzania lub które mogą pozwolić sobie na pewien luksus.

Źródło: Badanie budżetów gospodarstw domowych.
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Odsetek gospodarstw domowych dotkniętych jednocześnie trzema formami ubóstwa:

ubóstwem dochodowym, ubóstwem warunków życia i ubóstwem braku równowagi

budżetowej.

Źródło: Badanie spójności społecznej.



44

Odsetek osób w gospodarstwach domowych, w których poziom wydatków

(obejmujących również wartość artykułów otrzymanych bezpłatnie oraz wartość

spożycia naturalnego) był niższy od przyjętej granicy ubóstwa skrajnego (minimum

egzystencji). Minimum egzystencji obliczane jest przez Instytut Pracy i Spraw

Socjalnych (IPiSS). Uwzględnia ono jedynie te potrzeby, których zaspokojenie nie

może być odłożone w czasie, a konsumpcja niższa od tego poziomu prowadzi do

biologicznego wyniszczenia.

Źródło: Badanie budżetów gospodarstw domowych.
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Stosunek sumy dochodów uzyskanych przez 20% osób o najwyższym poziomie

dochodów (V kwintyl) do sumy dochodów uzyskanych przez 20% osób o najniższym

poziomie dochodów (I kwintyl). Wskaźnik obliczany jest na podstawie dochodów

ekwiwalentnych gospodarstw domowych z uwzględnieniem oryginalnej skali

ekwiwalentności OECD.

Źródło: Badanie budżetów gospodarstw domowych.



46

Odsetek osób (w gospodarstwach domowych) w wieku 16 lat i więcej deklarujących

zadowolenie z obecnej pracy.

Źródło: Europejskie badanie dochodów i warunków życia.



47

Wartość, która oznacza, że połowa emerytów otrzymuje świadczenia niższe od tej

kwoty, a połowa – wyższe. Mediana świadczeń emerytalnych dotyczy świadczeń

brutto wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych.



48

Wartość, która oznacza, że połowa zatrudnionych zarabia poniżej tej kwoty,

a połowa – powyżej. Mediana wynagrodzeń dotyczy wynagrodzeń brutto

w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Źródło: Badanie struktury wynagrodzeń.



49

Odsetek pracowników najemnych pracujących na podstawie umowy na czas

określony w stosunku do pracujących ogółem.

Źródło: Badanie aktywności ekonomicznej ludności.



50

Odsetek pracujących zazwyczaj w wydłużonym czasie pracy w ciągu tygodnia

(50 godzin i więcej).

Źródło: Badanie aktywności ekonomicznej ludności.



51

Odsetek osób w wieku 18-24 lata, które nie pracują (czyli są bezrobotne lub

nieaktywne zawodowo) oraz nie uczestniczą w dalszym kształceniu lub szkoleniu (nie

uczestniczyły w żadnej formie edukacji w ciągu 4 tygodni poprzedzających badanie).

W danych publikowanych przez Eurostat wskaźnik ten określany jest jako NEET (not

in employment and not in any education and training).

Źródło: Badanie aktywności ekonomicznej ludności.



52

Procentowy udział osób bezrobotnych poszukujących pracy przez okres powyżej

12 miesięcy (13 miesięcy i więcej) w liczbie aktywnych zawodowo.

Źródło: Badanie aktywności ekonomicznej ludności.



53

Udział osób bezrobotnych (ogółem lub danej grupy) w liczbie aktywnych zawodowo

(ogółem lub danej grupy).

Źródło: Badanie aktywności ekonomicznej ludności.



54

Udział osób pracujących (ogółem lub danej grupy) w ogólnej liczbie ludności

w wieku 15 lat i więcej (ogółem lub danej grupy).

Źródło: Badanie aktywności ekonomicznej ludności.



55

Odsetek osób w wieku 16 lat i więcej, które deklarowały potrzebę konsultacji

z lekarzem specjalistą, jednak nie skorzystały z konsultacji z powodów

finansowych.

Źródło: Europejskie badanie dochodów i warunków życia.



56

Odsetek osób w wieku 16 lat i więcej, które deklarowały potrzebę konsultacji

z lekarzem specjalistą, jednak nie skorzystały z konsultacji z powodu zbyt długiej

listy oczekujących lub braku skierowania.

Źródło: Europejskie badanie dochodów i warunków życia.



57

Odsetek osób w wieku 15 lat i więcej deklarujących palenie tytoniu codziennie.

Źródło: Europejskie ankietowe badanie zdrowia.



58

Odsetek osób z nadwagą i otyłością wśród osób w wieku 15 lat i więcej. Monitoring

nadwagi i otyłości w populacji umożliwia specjalny wskaźnik zwany indeksem masy

ciała BMI. Otyłość występuje wtedy, gdy BMI przyjmuje wartość co najmniej 30, zaś

nadwaga – co najmniej 25.

Źródło: Europejskie ankietowe badanie zdrowia.



59

Odsetek osób (w gospodarstwach domowych) w wieku 16 lat i więcej, które oceniły

ogólny stan swojego zdrowia jako zły lub bardzo zły.

Źródło: Europejskie badanie dochodów i warunków życia.



60

Odsetek osób (w gospodarstwach domowych) w wieku 16 lat i więcej, które oceniły

ogólny stan swojego zdrowia jako dobry lub bardzo dobry.

Źródło: Europejskie badanie dochodów i warunków życia.



61

Odsetek osób (w gospodarstwach domowych) w wieku 16 lat i więcej wskazujących

na ograniczoną zdolność wykonywania czynności jakie ludzie zwykle wykonują,

trwającą 6 miesięcy lub dłużej.

Źródło: Europejskie badanie dochodów i warunków życia.



62

Odsetek dzieci w wieku 3-4 lata w placówkach wychowania przedszkolnego

(w stosunku do populacji dzieci w tym samym wieku).

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej.



63

Odsetek osób w wieku 15-64 lata uczących się i/lub dokształcających się wśród

ludności w tej samej grupie wiekowej (w okresie 4 tygodni przed badaniem).

Źródło: Badanie aktywności ekonomicznej ludności.



64

Odsetek osób w wieku 25 lat i więcej posiadających wykształcenie co najwyżej

gimnazjalne.

Źródło: Badanie aktywności ekonomicznej ludności.



65

Odsetek osób w wieku 25 lat i więcej posiadających wyższe wykształcenie.

Źródło: Badanie aktywności ekonomicznej ludności.



66

Odsetek osób (w gospodarstwach domowych) w wieku 16-74 lata korzystających

z Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Źródło: Badanie wykorzystania technologii informacyjno- telekomunikacyjnych (ICT)

w gospodarstwach domowych.



67

Odsetek osób (w gospodarstwach domowych) w wieku 16-74 lata korzystających

z komputera w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Źródło: Badanie wykorzystania technologii informacyjno- telekomunikacyjnych (ICT)

w gospodarstwach domowych.



68

Odsetek osób (w gospodarstwach domowych) w wieku 16 lat i więcej, które deklarują

posługiwanie się przynajmniej jednym językiem obcym w stopniu co najmniej

komunikatywnym (umiejętność posługiwania się podstawowymi wyrażeniami oraz

używania języka dla określenia znanych rzeczy i sytuacji).

Źródło: Badanie spójności społecznej.



69

Odsetek osób (w gospodarstwach domowych) w wieku 16 lat i więcej deklarujących, że

ogólnie rzecz biorąc większości osób można ufać (wybór na skali 0-10 wartości

wyższej lub równej 7).

Źródło: Europejskie badanie dochodów i warunków życia.



70

Odsetek osób (w gospodarstwach domowych) w wieku 16 lat i więcej deklarujących, że

mają krewnych, przyjaciół, znajomych lub sąsiadów, których mogą poprosić o pomoc

(np. materialną, moralną).

Źródło: Europejskie badanie dochodów i warunków życia.



71

Odsetek osób (w gospodarstwach domowych) w wieku 15 lat i więcej, które

świadczyły indywidualnie pracę niezarobkową (np. załatwianie spraw

w urzędzie, opieka nad dziećmi i osobami starszymi, pomoc w zakupach, sprzątanie)

poza własnym gospodarstwem domowym w ciągu 4 tygodni przed badaniem. Praca

niezarobkowa świadczona indywidualnie, tj. poza jakimikolwiek strukturami

organizacyjnymi, kierowana jest na ogół do konkretnych osób (krewnych, znajomych

lub nieznajomych) albo na rzecz środowiska lub społeczności.

Źródło: Badanie pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym.



72

Odsetek osób (w gospodarstwach domowych) w wieku 16 lat i więcej,

u których zaobserwowano niewielką intensywność (lub brak) kontaktów społecznych

z osobami spoza gospodarstwa domowego.

Źródło: Badanie spójności społecznej.



73

Odsetek osób (w gospodarstwach domowych) w wieku 16 lat i więcej deklarujących, że

są zadowolone lub bardzo zadowolone ze sposobu spędzania swojego czasu

wolnego.

Źródło: Badanie spójności społecznej.



74

Odsetek osób (w gospodarstwach domowych) w wieku 16 lat i więcej deklarujących, że

są zadowolone lub bardzo zadowolone z ilości czasu wolnego jakim dysponują.

Źródło: Badanie spójności społecznej.



75

Odsetek osób (w gospodarstwach domowych) w wieku 16 lat i więcej, deklarujących, że

w ciągu dnia powszedniego czasu wolnego nie wystarcza im nawet na wykonanie

koniecznych zajęć, bądź starcza go jedynie na to co muszą zrobić, ale nie mają czasu

wolnego dla siebie.

Źródło: Badanie spójności społecznej.



76

Odsetek osób (w gospodarstwach domowych) w wieku 16 lat i więcej

deklarujących, że chodząc samotnie po zmroku w okolicy swojego miejsca

zamieszkania czują się bardzo bezpiecznie lub dość bezpiecznie.

Źródło: Europejskie badanie dochodów i warunków życia.



77

Odsetek gospodarstw domowych, które z powodów finansowych, w okresie 12

miesięcy przed badaniem, dwa lub więcej razy nie były w stanie terminowo uiszczać

takich opłat, jak rachunki za gaz, elektryczność, wodę, wywóz nieczystości stałych lub

płynnych, podatków od nieruchomości i innych stałych opłat związanych

z użytkowaniem mieszkania.

Źródło: Europejskie badanie dochodów i warunków życia.



78

Odsetek gospodarstw domowych deklarujących brak możliwości pokrycia

z własnych środków nieoczekiwanego wydatku w wysokości 1000 zł.

Źródło: Europejskie badanie dochodów i warunków życia.



79

Stosunek liczby oddanych głosów (ważnych kart głosowania) do ogólnej liczby

osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu RP, wyrażony w procentach.

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza.



80

Odsetek osób w gospodarstwach domowych w wieku 16 lat i więcej, które w 4

tygodniach poprzedzających badanie świadczyły wolontariat w organizacjach.

Wolontariat w organizacjach oznacza pracę niezarobkową świadczoną

w ramach struktur organizacyjnych, m.in.: stowarzyszeń i podobnych organizacji

społecznych, fundacji, kościołów, wspólnot lub organizacji religijnych, związków

zawodowych, partii politycznych, organizacji samorządu gospodarczego, zawodowego

i pracodawców, instytucji rządowych lub samorządowych i placówek przez nie

prowadzonych.

Źródło: Praca niezarobkowa poza gospodarstwem domowym.



81

Odsetek osób (w gospodarstwach domowych) w wieku 16 lat i więcej uznających

się za osoby należące do grupy społecznej, która z jakiegokolwiek powodu jest gorzej

traktowana (dyskryminowana) niż inne grupy w Polsce.

Źródło: Badanie spójności społecznej.



82

Odsetek osób (w gospodarstwach domowych) w wieku 16 lat i więcej deklarujących,

że mają zaufanie do policji (wybór na skali 0-10 wartości wyższej lub równej 7).

Źródło: Europejskie badanie dochodów i warunków życia.



83

Odsetek osób (w gospodarstwach domowych) w wieku 16 lat i więcej deklarujących,

że mają zaufanie do systemu prawnego (wybór na skali 0-10 wartości wyższej lub

równej 7).

Źródło: Europejskie badanie dochodów i warunków życia.



84

Odsetek osób (w gospodarstwach domowych) w wieku 16 lat i więcej

deklarujących, że mają zaufanie do systemu politycznego jako całości (wybór na skali

0-10 wartości wyższej lub równej 7).

Źródło: Europejskie badanie dochodów i warunków życia.



85

Odsetek osób (w gospodarstwach domowych) w wieku 16 lat i więcej deklarujących,

że ogólnie rzecz biorąc są zadowolone (w tym bardzo zadowolone)

z terenów rekreacyjnych i terenów zielonych w miejscu zamieszkania (wybór na skali

0-10 wartości wyższej lub równej 7).

Źródło: Europejskie badanie dochodów i warunków życia.



86

Odsetek gospodarstw domowych odczuwających w swoim miejscu zamieszkania takie

problemy jak zanieczyszczenie, brud lub inne problemy środowiskowe w okolicy (pył,

dym, nieprzyjemne zapachy, zanieczyszczona woda).

Źródło: Europejskie badanie dochodów i warunków życia.



87

Odsetek gospodarstw domowych odczuwających w odniesieniu do swojego miejsca

zamieszkania nadmierny hałas w mieszkaniu pochodzący od sąsiadów lub z zewnątrz

(ruch uliczny, zakłady przemysłowe, działalność gospodarcza).

Źródło: Europejskie badanie dochodów i warunków życia.



88

Odsetek osób (w gospodarstwach domowych) w wieku 16 lat i więcej deklarujących,

że to co robią w życiu jest wartościowe (wybór na skali 0-10 wartości wyższej lub

równej 7).

Źródło: Europejskie badanie dochodów i warunków życia.



89

Odsetek osób w gospodarstwach domowych w wieku 16 lat i więcej, które

w ciągu 4 tygodni doświadczały przynajmniej 3 z 5 oznak złego samopoczucia (nie

czuły się nigdy lub czuły się bardzo rzadko szczęśliwe; nie czuły się nigdy lub czuły

się bardzo rzadko spokojne i opanowane; czuły się bardzo zdenerwowane; czuły się

zniechęcone, miały chandrę; czuły się przygnębione, tak, że nic nie mogło podnieść

ich na duchu).

Źródło: Europejskie badanie dochodów i warunków życia.



90

Odsetek osób w gospodarstwach domowych w wieku 16 lat i więcej, które

w ciągu 4 tygodni deklarowały współwystępowanie 2 pozytywnych stanów

emocjonalnych (czuły się szczęśliwe; spokojne i opanowane) oraz brak występowania

(lub występowania bardzo rzadkiego) 3 negatywnych oznak złego samopoczucia (nie

czuły się zdenerwowane; nie czuły się zniechęcone, nie miały chandry; nie czuły się

przygnębione, tak, że nic nie mogło podnieść ich na duchu).

Źródło: Europejskie badanie dochodów i warunków życia.


