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Gospodarstwa domowe

Households

Prognoza gospodarstw domowych do 2050 r. została opracowana w 2016 r. na podstawie wyników narodowych spisów
powszechnych ludności i mieszkań z lat 2002 i 2011 w zakresie
liczby i struktury gospodarstw domowych oraz założeń dotyczących tendencji w kształtowaniu się procesów demograficznych,
społecznych i ekonomicznych zachodzących w Polsce, szczególnie wynikających z zachowań prorodzinnych i promałżeńskich osób młodych, które uczestniczą w procesie formowania
się rodzin i tworzenia nowych gospodarstw domowych.

The households projection until 2050 was calculated in
2016 on the basis of the results of the population and housing censuses in 2002 and 2011 in terms of the number and
composition of households and assumptions about trends
in the development of demographic, social and economic
processes in Poland, especially under the pro-family and
pro-marriage behavior patterns of young people who participate in the formation of families and the creation of new
households.

Budżety gospodarstw domowych

Households budgets

1. Podstawowym źródłem informacji o warunkach bytu ludności, tj. poziomie i strukturze dochodu rozporządzalnego, wydatków, spożycia, wyposażeniu gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania oraz zagrożeniu ubóstwem jest
reprezentacyjne badanie budżetów gospodarstw domowych.
Badaniem objęte są wszystkie gospodarstwa domowe, z wyjątkiem zamieszkujących obiekty zbiorowego zakwaterowania
oraz gospodarstw członków korpusu dyplomatycznego państw
obcych. Od 2004 r. gospodarstwa domowe obywateli obcego
państwa zamieszkujących w Polsce stale lub przez dłuższy czas
i posługujących się językiem polskim biorą udział w badaniu.
Wyniki badania oparte są na oświadczeniach osób biorących
udział w badaniu budżetów gospodarstw domowych. W celu zachowania relacji między strukturą badanej zbiorowości a strukturą społeczno-demograficzną zbiorowości generalnej, dane od
2010 r. uzyskane z badania budżetów gospodarstw domowych
zostały przeważone strukturą gospodarstw domowych według
liczby osób i miejsca zamieszkania pochodzącą z Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
2. Badaniem objęto wszystkie gospodarstwa domowe zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach, reprezentujące poszczególne społeczno-ekonomiczne grupy ludności, tj. gospodarstwa domowe: pracowników, rolników, pracujących na własny
rachunek, emerytów i rencistów oraz utrzymujących się z niezarobkowych źródeł (innych niż emerytura lub renta).
3. Dochód rozporządzalny obejmuje bieżące dochody pieniężne i niepieniężne (w tym wartość spożycia naturalnego, tj. wartość
towarów i usług konsumpcyjnych pobranych na potrzeby gospodarstwa domowego z działalności gospodarczej na własny rachunek –
rolniczej i pozarolniczej oraz wartość towarów i usług otrzymanych
bezpłatnie) bez zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
płaconych z tytułu dochodów (z pracy najemnej, ze świadczeń społecznych – z ubezpieczeń społecznych i pozostałych świadczeń społecznych), bez składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
(emerytalne, rentowe i chorobowe) płacone przez ubezpieczonego
pracownika oraz bez podatków płaconych przez osoby pracujące na
własny rachunek.
Dochód do dyspozycji jest to dochód rozporządzalny pomniejszony o pozostałe wydatki. Dochód do dyspozycji przeznaczony jest na wydatki na towary i usługi konsumpcyjne oraz
przyrost oszczędności.
4. Wydatki obejmują wydatki na towary i usługi konsumpcyjne
oraz pozostałe wydatki.
Pozostałe wydatki obejmują m.in. kwoty przekazane innym
gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnym, w tym
dary; koszty zakwaterowania młodzieży i studentów uczących się
poza domem; alimenty dla osób prywatnych; niektóre podatki, np.:
od nieruchomości, od spadków i darowizn, od dochodów z własności, z wynajmu i sprzedaży nieruchomości; straty pieniężne.
Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne zagregowano zgodnie z przyjętą w badaniu budżetów gospodarstw domowych od
2013 r. nomenklaturą Klasyfikacji Spożycia Indywidualnego według Celu (COICOP), włączając wydatki na ubezpieczenia na życie w pozycji „pozostałe wydatki na towary i usługi” oraz wydatki
na usługi internetowe w pozycji „łączność”.
5. Zasięg ubóstwa – gospodarstwo domowe (a tym samym
wszystkie osoby wchodzące w jego skład) zostało uznane za
ubogie, jeżeli poziom jego wydatków (obejmujących także wartość artykułów otrzymanych bezpłatnie oraz wartość spożycia
naturalnego) był niższy od wartości przyjętej za granicę ubóstwa.
Dla wyeliminowania wpływu, jaki na koszty utrzymania gospodarstw domowych wywiera ich skład społeczno-demograficzny,
zarówno przy obliczaniu poziomu wydatków w gospodarstwach
domowych, jak i ustalaniu granic ubóstwa (relatywnego oraz
skrajnego), zastosowano oryginalną skalę ekwiwalentności

1. The basic source of information regarding the living conditions of the population, i.e. the level and structure of available
income, expenditures, consumption, equipment of households
with durable goods as well as risk of poverty, is a representative
household budget survey. The survey covers all the households, with the exception of those living in institutional households as well as households of members of the diplomatic corps
of foreign countries. Since 2004, the households of foreign citizens with permanent or long-lasting residence in Poland and
using Polish language participate in the survey.
Survey results are based on declarations made by persons
participating in the household budget survey. In order to maintain the relation between the structure of the surveyed population and the socio-demographic structure of the total population, data since 2010 obtained from the household budget
survey are weighted with the structure of households by number of persons and class of locality coming from the Population
and Housing Census 2011.
2. The survey covered all households within randomly selected dwellings representing individual socio-economic groups of
the population, i.e. households of: employees, farmers, self-employed, retirees and pensioners as well as households maintained from non-earned sources (other than retirement or other
pension).
3. Available income includes current monetary and non-monetary income (including the value of own consumption, i.e. consumer goods and services acquired for household needs from
self-employed agricultural or non-agricultural economic activity
as well as the value of goods and services received free of charge) excluding prepayments on personal income tax paid (with
income from hired labour, from social benefits – from social security benefits and from other social benefits), excluding contributions to compulsory social security (retirement, other pensions
and sickness) paid by the insured employee as well as excluding
taxes paid by self-employed persons.
Disposable income is understood as available income less
other expenditures. Disposable income is allocated to purchasing consumer goods and services and savings increase.
4. Expenditures include expenditures on consumer goods
and services as well as other expenditures.
Other expenditures include, i.a.: amounts transferred to other
households and non-commercial institutions, including gifts; boarding costs of youth and students studying away from home;
private alimony; some taxes, e.g.: on real estate, inheritance and
donations, income from property as well as renting and selling real
estate; monetary losses.
Expenditures on consumer goods and services were aggregated in accordance with the nomenclature adopted in household
budget survey since 2013 on the basis of the Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP), including expenditures
on life insurance in “miscellaneous goods and services” item and
expenditures on Internet services under „communication” item.
5. Poverty rates – a household and thus all its members
are regarded as poor if the expenditure level (including the
value of products received free of charge as well as the value
of own consumption) falls below the adopted poverty line.
In order to eliminate the effect of the socio-demographic
composition of household on the maintenance costs, the
so-called original OECD equivalence scale has been used
for the calculation of the households’ expenditure level and
determination of poverty lines (relative and extreme). According to this scale, weight 1.0 is attributed to the first person
in the household at the age of 14 and over, weight 0.7 – to
any other person at that age and weight 0.5 – to every child
under 14.
Relative poverty line is 50% of the mean monthly expendi-

OECD. Według tej skali wagę 1,0 przypisuje się pierwszej osobie
w gospodarstwie domowym w wieku 14 lat i więcej, wagę 0,7 –
każdej następnej osobie w tym wieku oraz wagę 0,5 – każdemu
dziecku w wieku poniżej 14 lat.
Relatywna granica ubóstwa to 50% średnich miesięcznych wydatków ustalonych na poziomie wszystkich gospodarstw domowych
w kraju z uwzględnieniem tzw. oryginalnej skali ekwiwalentności OECD.
„Ustawowa” granica ubóstwa to kwota, która zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej uprawnia do ubiegania się o
przyznanie świadczenia pieniężnego z systemu pomocy społecznej.
Granica ubóstwa skrajnego ustalana jest na podstawie minimum egzystencji szacowanego przez Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych dla 1-osobowego gospodarstwa pracowniczego.
Minimum egzystencji wyznacza poziom zaspokojenia potrzeb,
poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia oraz
rozwoju psychofizycznego człowieka.

ture determined at the level of all households estimated with the
use of the so-called original OECD equivalence scale.
„Legal” poverty line is the amount which, according to the
Law on Social Assistance, provides eligibility for a monetary benefit from social assistance system.
Extreme poverty line sets on the basis of the subsistence minimum estimated by the Institute of Labour and Social
Studies for 1-person employees’ household. The subsistence
minimum determines the level of the satisfaction of needs below which a biological threat to life and psycho-physical human
development occurs.

Mieszkania. Infrastruktura komunalna

Dwellings. Municipal infrastructure

1. Informacje o zasobach mieszkaniowych i mieszkaniach
oddanych do użytkowania dotyczą mieszkań, a także izb i powierzchni użytkowej w tych mieszkaniach, znajdujących się w
budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Dane nie obejmują
lokali zbiorowego zamieszkania (hoteli pracowniczych, domów
studenckich i internatów, domów opieki społecznej i in.) i pomieszczeń nieprzeznaczonych na cele mieszkalne, a z różnych
względów zamieszkanych (pomieszczeń inwentarskich, barakowozów, statków, wagonów i in.).
2. Bilanse zasobów mieszkaniowych sporządza się dla
okresów międzyspisowych w oparciu o wyniki ostatniego spisu
powszechnego (dla lat 2002–2009 przyjęto jako bazę wyjściową
wyniki spisu 2002, od 2010 r. – wyniki spisu 2011), przyjmując od
2002 r. za podstawę mieszkania zamieszkane i niezamieszkane
oraz uwzględniając przyrosty i ubytki zasobów mieszkaniowych.
Dane o zasobach mieszkaniowych opracowano na podstawie
bilansu zasobów mieszkaniowych według stanu w dniu 31 grudnia.
3. Dane o mieszkaniach, których budowę rozpoczęto
dotyczą mieszkań: w nowych budynkach mieszkalnych, w budynkach niemieszkalnych, uzyskanych w wyniku rozbudowy
budynków (w części stanowiącej rozbudowę) oraz uzyskanych
w wyniku przebudowy pomieszczeń niemieszkalnych.
4. Informacje o mieszkaniach oraz powierzchni użytkowej mieszkań oddanych do użytkowania dotyczą mieszkań
w budynkach nowo wybudowanych i rozbudowanych (w części
stanowiącej rozbudowę) oraz uzyskanych w wyniku przebudowy
pomieszczeń niemieszkalnych.
5. W związku ze zmianą metodologiczną, od 2018 r. dane
o efektach budownictwa „indywidualnego” realizowanego z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem w celu osiągnięcia zysku, zostały włączone do formy budownictwa „przeznaczone na
sprzedaż lub wynajem”. Dane o mieszkaniach oraz powierzchni użytkowej przeliczono zgodnie z nowo obowiązującą metodologią. Dane o mieszkaniach, których budowę rozpoczęto,
ze względu na brak możliwości dokonania przeliczeń wstecz
zgodnie ze zmienionym zakresem form budownictwa („indywidualne” oraz „na sprzedaż lub wynajem”), dla lat 2010 i 2015
zaprezentowano według metodologii obowiązującej do 2017 r.
6. Informacje o urządzeniach i usługach komunalnych opracowano metodą rodzaju działalności, tj. według kryterium przeznaczenia urządzeń, niezależnie od przeważającego rodzaju
działalności podmiotu gospodarczego.
7. Informacje o długości sieci wodociągowej i gazowej
dotyczą sieci rozdzielczej (bez przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i innych obiektów) oraz sieci przesyłowej
(magistralnej), tj. przewodów doprowadzających do sieci rozdzielczej wodę i od 2003 r. – gaz.
Dane o długości sieci kanalizacyjnej, oprócz przewodów
ulicznych, uwzględniają kolektory, tj. przewody odbierające ścieki z sieci ulicznej; nie uwzględniają natomiast kanałów przeznaczonych wyłącznie do odprowadzania wód opadowych.
8. Dane o korzystających z wodociągu i kanalizacji obejmują ludność zamieszkałą w budynkach mieszkalnych dołączonych do określonej sieci.
Dane o korzystających z gazu dotyczą ludności w mieszkaniach wyposażonych w instalacje gazu z sieci.
Dane o ludności korzystającej z wodociągu, kanalizacji i gazu
obejmują również ludność w budynkach zbiorowego zamieszkania
9. Zużycie energii elektrycznej i gazu z sieci w gospodarstwach domowych ustala się na podstawie zaliczkowego systemu opłat.
10. Informacje o energii cieplnej dotyczą budynków mieszkalnych oraz urzędów i instytucji.

1. Information on dwelling stocks and dwellings completed
concerns dwellings, rooms and useful floor area in these dwellings, located in residential and non-residential buildings. Data
do not include collective accommodation facilities (employee
hostels, student dormitories and boarding schools, social welfare homes and others) and spaces not designed for residential
purposes, but which for various reasons are inhabited (animal
accommodations, caravans, ships, wagons and others).
2. Balances of dwelling stocks are estimated for the periods
between censuses on the basis of results from the last census
(for the years 2002–2009 the basis constituted the results of
2002 census, since 2010 – the results of 2011 census), since
2002 assuming inhabited and uninhabited dwellings as a basis
and considering increases and decreases in dwelling stocks.
Data regarding dwelling stocks have been compiled on the
basis of the balance of dwelling stocks, as of 31 December.
3. Data on dwellings in which construction has begun concern dwellings: in new residential buildings, in non-residential
buildings, dwellings created as a results of enlarging building
(the enlarged part), created as a result of adapting non-residential spaces.
4. Information on dwellings and useful floor area of dwellings completed concerns dwellings in newly built and expanded
buildings (the enlarged part), as well as dwellings obtained as
a result of adapting non-residential spaces.
5. Due to methodological change, since 2018, data regarding effects of „private construction” realised for sale or rent in
order to achieve a profit, are included into the form of construction “for sale or rent”. Data on dwellings and useful floor area
are recalculated according to the new methodology. Data on
dwellings in which construction has begun, due to the impossibility of recalculating data back, according to the revised scope
of forms of construction (“private” and “for sale or rent”), for the
years 2010 and 2015 are presented according to methodology
valid until 2017.
6. Information on municipal utilities and services was compiled
using the kind-of-activity method, i.e. according to the criterion
of installation designation, regardless of the predominant kind of
activity of the economic entity.
Data on municipal utilities concern operative utilities.
7. Information regarding the length of the water supply and
gas supply networks concerns distribution network (excluding
connections leading to residential buildings and other constructions) as well as the transmission (main) network, i.e. conduits
providing water to the distribution network and since 2003 – gas.
Data regarding the length of the sewage network, apart from
street conduits, include collectors, i.e. conduits receiving sewage
from the street network; while they do not include sewers designed exclusively for draining runoff.
8. Data regarding the users of water supply and sewage
systems include the population living in residential buildings
connected to a defined system.
Data regarding the gas users concern the population in dwellings
equipped with gas installations connected to the gas supply system.
Data regarding the population connected to the water supply system, the sewage system and the gas supply system also
include the population in collective accommodation facilities.
9. Consumption of electricity and gas from gas supply
system in households is established on the basis of an advance
of payment system.
10. Information on heating energy concern residential buildings, public authorities and institutions.

