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Struktura konsumpcji i jakość życia wielodzietnych 
gospodarstw domowych

Streszczenie

Celem rozważań jest opisanie struktury konsumpcji i jakości życia wielodziet-
nych gospodarstw domowych w Polsce. Autor bazuje na wynikach badania pilo-
tażowego przeprowadzonego w 2014 roku metodą ankiety internetowej on-line 
wśród 34 tego typu gospodarstw. Dane skonfrontowano z podobnymi wynikami 
badań GUS z2012 roku. Wykorzystano także dostępną literaturę. Główne wyniki 
badań dotyczą następujących kwestii: 
 - dochody rozporządzalne i wydatki gospodarstw (dochody per capita okazały 

się niższe w gospodarstwach wielodzietnych niż w próbie polskich gospodarstw 
domowych), 

 - struktura wydatków (z niewielkimi wyjątkami jest zbliżona w obu typach go-
spodarstw), 

 - poziom zaspokojenia potrzeb (do najsłabiej zaspokojonych potrzeb należą: 
oszczędności, rekreacja i kultura oraz wyposażenie i prowadzenie gospodar-
stwa domowego), 

 - warunki bytowe i mieszkaniowe gospodarstw wielodzietnych są co najmniej 
tak dobre, jak innych gospodarstw w Polsce,

 - subiektywne oceny aspektów życia są neutralne bądź umiarkowanie pozytyw-
ne. 
Wyniki badania pozwolą na lepsze zaplanowanie działań przedsiębiorstw 

(w tym marketingowych) kierowanych do segmentu gospodarstw wielodzietnych. 
Pozwolą też na lepsze poznanie specyfiki tego typu gospodarstw, również przez 
inne instytucje (rządowe, non profit). 

Słowa kluczowe: gospodarstwa wielodzietne, konsumpcja, jakość życia.

Kody JEL: O11, O32

Wstęp

Według prognoz ONZ, populacja Polski będzie liczyła do końca tego wieku (w wersji naj-
bardziej prawdopodobnej) 26,085 mln mieszkańców (United Nations 2014). Nastąpi to przy 
założeniu utrzymania się obecnych trendów demograficznych, w tym przede wszystkim bar-
dzo niskiego wskaźnika dzietności (1,32 dziecka/kobietę) (CIA 2014). Przewidywania ONZ 
nie odbiegają od wyliczeń rodzimych instytucji, jak np. Głównego Urzędu Statystycznego1 

1  Według prognoz GUS, roczne tempo spadku liczby ludności w Polsce będzie utrzymywało się na poziomie 2-3% do 2020 
roku, natomiast po 2020 roku wyniesie aż 5-10% – por. GUS (2014 b).
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czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych2. Do niekorzystnych współcześnie zmian demogra-
ficznych należy zaliczyć również szybkie tempo starzenia się społeczeństwa. Eurostat sza-
cuje, iż w 2060 roku 34,5% populacji Polski będą stanowiły osoby w wieku 65+ (w 1960 
roku było to 5,8%) (Eurostat 2014). Duży wpływ na obraz demograficzny Polski ma też 
bardzo wysoki wskaźnik emigracji. Narodowy Spis Powszechny z 2011 roku ujawnił, że 
w Polsce mieszka 37,2 mln osób, tj. o około 1,1 mln osób mniej niż zakładano w oficjalnych 
statystykach (Marczuk, Fandrejewska 2011). Jest to rezultat emigracji, którą GUS oszaco-
wał na 2,13 mln osób w latach 2004-2012 (GUS 2014a).

W obliczu tych faktów pisanie artykułu na temat wielodzietnych gospodarstw domo-
wych wydaje się bezprzedmiotowe. Rzeczywiście, do rzadkości należą publikacje książko-
we czy czasopiśmiennicze dotyczące ich funkcjonowania. Deficyt ten zauważalny jest nie 
tylko w publikacjach o tematyce ekonomicznej, ale i w innych dyscyplinach naukowych, 
jak socjologia.

Powodem jest z pewnością mały udział takich gospodarstw w ogólnej liczbie gospo-
darstw domowych większości krajów. Zgodnie z danymi wspomnianego Narodowego Spisu 
Powszechnego, liczba gospodarstw domowych w Polsce wzrosła w 2011 roku do 13 568 tys. 
i była większa o około 231 tys. niż liczba gospodarstw domowych z 2002 roku. Odnotowano 
spadek liczby gospodarstw 1-, 4- i 5-osobowych (odpowiednio o 52, 202 i 78 tys.), nato-
miast pojawiło się więcej gospodarstw 2-, 3-, 6- i co najmniej 7-osobowych (o 386, 87, 28 
i 61 tys.).

Celem rozważań nie jest apologia wielodzietnego modelu gospodarstwa domowego. 
Artykuł ma charakter stricte ekonomiczny i powstał z przekonania, iż wielodzietne gospo-
darstwa domowe są bardzo ważnym segmentem rynkowym, który, z racji niewielkiego za-
interesowania innych autorów, zasługuje na opisanie. Segment ten ma bardzo duży potencjał 
ekonomiczny. Wystarczy wspomnieć, że według szacunków Departamentu Rolnictwa USA 
za 2011 rok, łączne wydatki na dziecko w tym kraju (od urodzenia do ukończenia przez nie 
17. roku życia) wynoszą od 212,37 tys. dolarów dla grup najsłabiej zarabiających do 490,83 tys. 
dolarów w gospodarstwach najzamożniejszych (Lino 2011).Dla porównania, w 2012 roku 
Centrum im. Adama Smitha oszacowało, że wychowanie dziecka w Polsce do ukończenia 
przez nie 20. roku życia to wydatek około 176 tys. złotych (dla dwójki dzieci: 317 tys. zło-
tych) (Centrum… 2014)3.

W artykule podjęto tematykę struktury konsumpcji wielodzietnych gospodarstwach do-
mowych w Polsce (co najmniej 3 dzieci), a także jakości życia takich gospodarstw. Ma to 
również duże znaczenie dla obiektywnej oceny zmian, które zaszły przez 10 lat członkow-
stwa Polski w Unii Europejskiej. To takie gospodarstwa zapewniają w dużej mierze wzrost 
ilościowy ludności i osłabiają ubytek naturalny, przyczyniając się do dobrobytu całego spo-

2  Na potrzeby szacunków, dotyczących wpływów i wydatków z funduszu emerytalnego, ZUS konstatuje, że do 2060 roku 
liczba ludności Polski wyniesie około 32,4 mln osób (redukcja o 8,7 mln w porównaniu do roku 2013) – por. ZUS (2014, s. 10).
3  Niestety, rodziny wielodzietne stanowią zarazem tę grupę społeczną, która w Polsce jest najbardziej zagrożona ubóstwem 
skrajnym. W 2012 roku poniżej minimum egzystencji żyło 26,6% osób w gospodarstwach domowych małżeństw z co najmniej 
4 dzieci (w przypadku 3 dzieci było to 9,7%). O wiele mniejsze zagrożenie tym rodzajem ubóstwa odnotowywane jest nawet 
w przypadku rodzin niepełnych (8,7%) – por. GUS (2014 d, s. 7).
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łeczeństwa (Ludność… 2014). Niezwykle ważne jest zatem opisanie warunków ekonomicz-
nych funkcjonowania tego typu gospodarstw w Polsce, bowiem to one najbardziej motywują 
do posiadania większej liczby dzieci. Rozważania zawarte w artykule bazują na dostępnej 
literaturze przedmiotu, na wynikach badania wśród tego typu gospodarstw, które autor prze-
prowadził w 2014 roku, oraz na danych statystycznych GUS4.

Omówienie wyników badania

J. Kramer określiła konsumpcję jako proces wykorzystania dóbr i usług w celu zaspo-
kojenia ludzkich potrzeb (Kramer 1997, s. 14). Środki zaspokojenia potrzeb mogą mieć 
charakter materialny (np. dobra trwałego użytku), niematerialny (np. usługi) oraz sym-
boliczny (np. kultura). Przyczyną istnienia konsumpcji są ludzkie potrzeby, które można 
podzielić na podstawowe (np. zabezpieczenie socjalne, wyżywienie) oraz wyższego rzędu  
(np. wykształcenie, rekreacja).Konsumpcja jest zróżnicowana w ramach poszczególnych 
grup danego społeczeństwa. Do podstawowych kryteriów różnicujących strukturę konsump-
cji należą: dochody gospodarstwa, wiek jego członków, miejsce zamieszkania, liczba osób 
pracujących, płeć, itp. Znaczący wpływ ma także liczba dzieci w ramach danego gospodar-
stwa domowego.

Według E. Lipińskiego, konsumpcja jest najpotężniejszą siłą wytwórczą współczesności 
(Bywalec, Rudnicki 2002, s. 9). Znajomość preferencji w konsumpcji jest niezbędna w mo-
delowaniu decyzji konsumpcyjnych, a także w prognozowaniu wielkości i struktury spoży-
cia. Jest to kwestia kluczowa dla gospodarki w skali makro, ponieważ konsumpcja stanowi 
popyt pierwotny, generujący popyt wtórny na czynniki produkcji. 

W dalszej części artykułu omówiono wybrane kwestie objęte badaniem, w tym: docho-
dy i wydatki wielodzietnych gospodarstw domowych, strukturę ich wydatków, odczuwany 
przez nie poziom zaspokojenia potrzeb, warunki mieszkaniowe i bytowe gospodarstw, a tak-
że subiektywne oceny niektórych aspektów ich jakości życia. 

Charakterystyka badanych gospodarstw domowych

Najliczniej reprezentowane były gospodarstwa posiadające troje i czworo dzieci (od-
powiednio 15 i 12 gospodarstw). W badaniu wzięły udział 3 gospodarstwa z pięciorgiem, 
2 z sześciorgiem i po 1 gospodarstwie z siedmiorgiem i ośmiorgiem dzieci. Dzieci były 
w wieku od kilku miesięcy do 24 lat (średni wiek dziecka wyniósł około 9 lat i 8 miesięcy).

4  Badanie pilotażowe zrealizowano metodą ankiety internetowej on-line. Link do kwestionariusza (https://docs.google.com/
forms/d/1oJCFxSElXvthFYgHWn5_MgtZ8IYCS5IIu00p5u65snI/viewform) rozesłano w dniu 24.01.2014 roku e-mailem do 
kilkunastu zaprzyjaźnionych, wielodzietnych gospodarstw domowych. Za tego typu gospodarstwo uznawano takie, w których 
rodzice mieli na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci. W przesłanej wiadomości proszono nie tylko o udział w badaniu, ale także 
o przesłanie linku do innych, znanych respondentom gospodarstw wielodzietnych (tzw. metoda „kuli śnieżnej”). Kwestionariusz 
zawierał 30 pytań, w tym 11 metryczkowych. Do dnia 15.02.2014 roku uzyskano 34 poprawnie wypełnione kwestionariusze. 
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Większość gospodarstw zamieszkiwała miasta posiadające do 50 tys. mieszkańców  
(15 gospodarstw) i obszary wiejskie (9). Miasta o wielkości od 50 tys. do 100 tys. miesz-
kańców zamieszkiwało 1 gospodarstwo, od 100 tys. do 500 tys. – 6 gospodarstw, natomiast 
powyżej 500 tys. mieszkańców – 3 gospodarstwa. Gospodarstwa pochodziły z województw: 
pomorskiego (22), kujawsko-pomorskiego (8), warmińsko-mazurskiego (3) i zachodniopo-
morskiego (1).

Odpowiedzi na pytania udzielał ojciec (16 gospodarstw), matka (8) bądź oboje rodzice 
razem (10). Średni wiek ojca w gospodarstwie domowym to niewiele ponad 41,9 lat, a matki 
– niespełna 40,4 lat. Ojcowie, podobnie jak matki, mieli najczęściej wyższe wykształcenie 
(odpowiednio 20 i 24 osoby), następnie średnie z maturą lub bez matury (12 i 9 osób) oraz 
zasadnicze zawodowe (2 i 1 osoba). 

Dochody i wydatki

W 2013 roku GUS poinformował, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny go-
spodarstw domowych per capita wyniósł 1270 zł, natomiast średnie, miesięczne wydatki na 
osobę stanowiły 82,2% dochodu rozporządzalnego (1045 zł) (GUS 2014 c, s. 1).

Tymczasem w badanych gospodarstwach wielodzietnych średni, miesięczny dochód roz-
porządzalny na osobę to jedynie około 775,94 zł. Średnie, miesięczne wydatki stanowią 
najczęściej 81-90%, 91-100% bądź więcej niż 100% dochodów rozporządzalnych5 (odpo-
wiednio 9, 11 i 7 gospodarstw); 4 gospodarstwa wydają 61-70% tych dochodów, natomiast 
w pojedynczych przypadkach jest to do 50%, 51-60% bądź 71-80%.

W związku z powyższym nie zaskakuje fakt, że aż 21 na 34 badane gospodarstwa wie-
lodzietne nie miało żadnych oszczędności; po 2 gospodarstwa oszczędziły do 1000 zł,  
3001-5000 zł oraz 15 001-20 000 zł, natomiast pojedyncze: 1001-3000 zł, 5001-7000 zł, 
7001-10 000 zł, 10 000-15 000 zł oraz 50 001-100 000 zł.

Struktura wydatków

Strukturę wydatków wielodzietnych gospodarstw domowych porównano ze strukturą 
wydatków ogółu gospodarstw domowych w Polsce– por. tabela 1. Oba porównywane roz-
kłady wydatków są zbliżone. Największe różnice dotyczą kategorii „rekreacja i kultura”6 
(8,2% w ogóle gospodarstw vs 2,8% w badanych gospodarstwach) oraz „edukacja”7 (1,2% 
vs 8,5%).

5  Wydatki powyżej dochodów są finansowane z pożyczek, pomocy finansowej od bliskich itp. 
6  Różnicę można tłumaczyć tym, że wydatki na rekreację i kulturę należą do kategorii potrzeb wyższego rzędu. Niższy dochód 
rozporządzalny w gospodarstwach wielodzietnych w porównaniu do przeciętnych gospodarstw w Polsce może być przyczyną 
przeznaczania mniejszych kwot na zaspokajanie tego typu potrzeb. 
7  W tym przypadku różnicę można tłumaczyć tym, że w gospodarstwach wielodzietnych więcej osób uczęszcza do przedszkoli, 
szkół bądź na studia, co rodzi dodatkowe koszty. 
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Tabela 1
Struktura wydatków gospodarstw domowych 

Kategoria wydatkówa

Gospodarstwa domowe 
w Polsce – GUS (2012)

Gospodarstwa wielodzietne 
– badanie własne (2014)

% wydatków gospodarstwa

Żywność i napoje bezalkoholowe 25,1 26,9
Użytkowanie mieszkania/domu (w tym 
czynsz, gaz, energia, podatki i opłaty, etc.) 20,3 15,7
Transport (np. paliwo, bilety na środki 
komunikacji publicznej) 9,8 7,5
Rekreacja i kultura (np. kino, teatr, podróże, 
sport) 8,2 2,8
Odzież i obuwie 5,0 5,7
Zdrowie (np. wizyty lekarskie, lekarstwa, 
zabiegi) 5,0 4
Wyposażenie i prowadzenie gospodarstwa 
domowego (np. sprzęt AGD, auto osobowe, 
remonty, opieka do dzieci) 4,8 6,1
Łączność (np. telefon, Internet) 4,0 3,3
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 2,7 1,0
Edukacja (np. szkoła, przedszkole, studia) 1,2 8,5
Spłata zadłużeń (np. raty kredytów, pożyczek) - 16,1
Inne wydatkib 13,9 2,5
Suma 100,0 100,0

a Przykłady wydatków w nawiasach pojawiły się tylko w badaniu własnym autora.
b W badaniu GUS nie uwzględniono kategorii „spłata zadłużeń”, stąd kategoria „inne wydatki” jest tu wyższa niż 
w badaniu gospodarstw wielodzietnych.
Źródło: opracowanie na podstawie: GUS (2014c) oraz badań własnych.

Poziom zaspokojenia potrzeb

Respondentów zapytano także, w jakim stopniu (w skali od 0-5) oceniają poziom zaspo-
kojenia potrzeb swojego gospodarstwa domowego, gdzie 0 – potrzeba zupełnie niezaspoko-
jona, natomiast 5 – potrzeba całkowicie zaspokojona. Najlepiej zaspokojone potrzeby od-
noszą się do kategorii łączność (średnia: 4,25) oraz żywność i napoje bezalkoholowe (4,22), 
natomiast najsłabiej są zaspokojone potrzeby odnośnie oszczędności (1,17), rekreacji i kul-
tury8 (2,00) oraz wyposażenia i prowadzenia gospodarstwa domowego (2,76) – por. tabela 2.

W tej samej tabeli zaprezentowano wyniki odpowiedzi na inne pytanie związane z dekla-
rowanym poziomem zaspokojenia potrzeb. Respondentów zapytano, na co i w jakiej kwocie 
przeznaczyliby hipotetyczną wygraną na loterii w wysokości 5000 zł. Uśredniając odpowie-

8  Jest to zbieżne z wcześniejszymi rozważaniami odnośnie struktury wydatków w badanych gospodarstwach.
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dzi na to pytanie i porównując je z odpowiedziami na pytanie o deklarowany poziom zaspo-
kojenia potrzeb, można zauważyć wiele zbieżności. Największą część wygranej (19,32%) 
respondenci chcieliby przeznaczyć na wyposażenie i prowadzenie gospodarstwa domowego 
(deklarowany, średni poziom zaspokojenia tej kategorii potrzeb to jedynie 2,76). Znaczący 
udział w wygranej miałyby także: spłata zadłużeń (18,1%; średni poziom zaspokojenia to je-
dynie 3,52),oszczędności (16,1%; średni poziom zaspokojenia: 1,17)oraz rekreacja i kultura 
(8,2%; średni poziom zaspokojenia: 2,00).

Tabela 2
Poziom zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych    

Kategoria potrzeb

Deklarowany poziom 
zaspokojenia potrzeb 

w skali 0-5
(w nawiasie podano liczbę 

wskazań „nie dotyczy”)

Deklarowane 
przeznaczenie wygranej 

na loterii (5000 zł)*

Łączność (np. telefon, Internet) 4,25 (2) 0,3%
Żywność i napoje bezalkoholowe 4,22 (1) 4,5%
Użytkowanie mieszkania/domu (w tym czynsz, 
gaz, energia, podatki i opłaty, etc.) 4,06 (1) 2,7%
Edukacja (np. szkoła, przedszkole, studia) 3,79 (1) 7,4%
Spłata zadłużeń (np. raty kredytów, pożyczek) 3,52 (7) 17,2%
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 3,84 (14) 0,0%
Transport (np. paliwo, bilety na środki 
komunikacji) 3,38 (1) 0,7%
Odzież i obuwie 3,24 (0) 7,7%
Zdrowie (np. wizyty lekarskie, lekarstwa, 
zabiegi) 3,24 (0) 6,9%
Wyposażenie i prowadzenie gospodarstwa 
domowego (np. sprzęt AGD, auto osobowe, 
remonty, opieka do dzieci) 2,76 (0) 21,3%
Rekreacja i kultura (np. kino, teatr, podróże, 
sport) 2,00(1) 9,0%
Oszczędności 1,17 (4) 17,8%
Inne wydatki - 4,6%

* gospodarstwo nie odpowiedziało na to pytanie, natomiast 2 zadeklarowały w sumie kwotę mniejszą niż 5000 zł.
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badania.

Warunki mieszkaniowe i bytowe

Według danych GUS, przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce w 2012 roku zajmo-
wało mieszkanie o powierzchni 73,1 m2, na które składało się 2,8 pokoi (oznacza to średnio 
26 m2 powierzchni użytkowej oraz 1 pokój w przeliczeniu na 1 osobę) (GUS 2014 c, s. 19).
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Średnia powierzchnia użytkowa lokalu zamieszkiwanego przez badane gospodarstwa 
domowe to 104,06 m2 (17,43m2/os.) i składało się na niego średnio 4,26 pokoju (0,71 poko-
ju/os.). Warto dodać, że aż 28 badanych gospodarstw domowych miało tytuł własności lub 
współwłasności do zamieszkiwanego lokalu, natomiast 17 z nich spłacało kredyt hipoteczny 
na zakup nieruchomości.

Tabela 3
Wyposażenie zamieszkiwanych lokali w wybrane instalacje techniczno-sanitarne 

Kategoria wydatków

Gospodarstwa domowe 
w Polsce – GUS (2012)

Gospodarstwa wielodzietne 
– badanie własne (2014)

% gospodarstw

Wodociąg 99,0 97,1
Kanalizacja - 94,1
Toaleta* 94,8 100,0
Łazienka 94,2 100,0
Ciepła woda bieżąca 93,8 85,3
Gaz 90,9 73,5
Centralne ogrzewanie 81,9 79,4

* W badaniu GUS: „ustęp spłukiwany”.
Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 4
Wyposażenie gospodarstw domowych w wybrane dobra trwałego użytku  

Kategoria wydatków

Gospodarstwa domowe 
w Polsce – GUS (2012)

Gospodarstwa wielodzietne 
– badanie własne (2014)

% gospodarstw

Komputer z dostępem do Internetu 74,6 100,0
Telewizor plazmowy lub LCD 63,5 47,1
Zmywarka do naczyń 31,0 76,5
Samochód osobowy 68,4 94,1
Telefon komórkowy 91,9 100,0
Pralkaa - 100,0
Lodówkaa - 100,0
Kuchenka mikrofalowaa - 55,9
Dostęp do TV naziemnej, satelitarnej, 
kablowejb 67,2 2,9

a Kategorie pojawiły się wyłącznie w badaniu własnym.
b W badaniu GUS: „urządzenie do odbioru telewizji satelitarnej lub kablowej”.
Źródło: jak w tabeli 1.
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Standard zamieszkiwanych lokali był porównywalny zarówno w ogóle gospodarstw do-
mowych, jak i w badanych gospodarstwach wielodzietnych (por. tabela 3). Ponad 90% go-
spodarstw posiadało wodociąg, kanalizację, toaletę i łazienkę, a ponad 80% – ciepłą wodę 
bieżącą. Gaz i centralne ogrzewanie posiadało ponad 70% z nich. Istotna różnica występuje 
w wyposażeniu w instalację gazową (90,9% w ogóle gospodarstw, natomiast 73,5% w go-
spodarstwach wielodzietnych). Różnica nie musi oznaczać gorszego standardu lokalu, jako 
że duża część nowo wybudowanych lokali nie posiada na wyposażeniu gazu, ale alterna-
tywne źródła energii do ogrzewania bądź przyrządzania posiłków (np. energia elektryczna).

Analizując dane z tabeli 4, można zauważyć lepsze wyposażenie badanych gospodarstw 
domowych w niektóre dobra trwałego użytku (np. komputer z dostępem do Internetu, zmy-
warka do naczyń, samochód osobowy). Może to wynikać z odmiennych potrzeb gospo-
darstw wielodzietnych, będących pochodną dużej liczby domowników. 

Subiektywne oceny niektórych aspektów jakości życia

W 2012 roku, według danych GUS, najwięcej gospodarstw domowych oceniło swoją sy-
tuację materialno-bytową jako przeciętną (57,5%), 19,5% – jako raczej dobrą, a 1,8% – jako 
bardzo dobrą. Raczej źle sytuację tę oceniało 14,9% gospodarstw, natomiast 6,5% – jako złą 
(GUS 2014 c, s. 21). Badane gospodarstwa wielodzietne oceniły tę sytuację w większości 
jako dobrą (44,1%). Niewiele ponad 1/3 z nich sytuację określiła jako „ani dobrą, ani złą” 
(38,2%), po 8,8% – jako złą lub bardzo dobrą.

Jeśli chodzi o przewidywania9ogółu gospodarstw domowych co do swojej sytuacji mate-
rialno-bytowej w przyszłości, 58,9% z nich nie przewiduje żadnych zmian. Według 25,6% 
z nich sytuacja ta raczej się pogorszy, a w opinii 4,5% – na pewno pogorszy się; 10,0% 
stwierdziło, że raczej się poprawi, natomiast według 1,1% – z pewnością się poprawi (GUS 
2014 d, s. 10). Również w przypadku wielodzietnych gospodarstw domowych większość 
z nich (47,1%) przewiduje, że sytuacja ta pozostanie bez zmian. W opinii 38,2% – raczej się 
pogorszy (dodatkowo wg 2,9% – zdecydowanie się pogorszy), natomiast 11,8% ostrożnie 
prognozuje jej poprawę. 

Nieco lepiej oceniany był wpływ przystąpienia Polski w 2004 roku do Unii Europejskiej 
na jakość życia badanych gospodarstw wielodzietnych. Według 47,1% gospodarstw jakość 
ta pozostała bez zmian, natomiast w opinii 17,6% – raczej się poprawiła, a 5,9% – zdecy-
dowanie się poprawiła. Z kolei 11,8% stwierdziło, że jakość ta raczej się pogorszyła, a dla 
2,9% – zdecydowanie pogorszyła się.14,7% gospodarstw nie miało zdania na ten temat.

Podsumowanie

Zgodnie z wynikami badania pilotażowego autora, dochody rozporządzalne wielodziet-
nych gospodarstw domowych per capita stanowiły niespełna 60% takiego dochodu, który 

9  W badaniach GUS – prognoza dotyczy 1 roku, a w badaniu autora – 3 lat.
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GUS odnotował wśród ogółu gospodarstw domowych w Polsce. Deficyt środków finan-
sowych tego typu gospodarstw decyduje, że w dużym stopniu niezaspokojone są potrzeby 
związane z wyposażeniem gospodarstwa domowego (np. w sprzęt AGD), rekreacją i kulturą 
oraz wieloma innymi kategoriami. W zdecydowanej większości gospodarstwa wielodziet-
ne nie mają także żadnych oszczędności, choć bardzo chciałyby takimi dysponować. Nie 
odnotowano znaczących różnic w wyposażeniu lokali zamieszkiwanych przez takie gospo-
darstwa i ogół gospodarstw w Polsce w instalacje techniczno-sanitarne bądź dobra trwałego 
użytku. Mimo względnie optymistycznych nastrojów w badanej grupie, respondenci do-
strzegali bardzo wiele przeszkód w prawidłowym funkcjonowaniu reprezentowanych przez 
siebie gospodarstw domowych. Należą do nich głównie te o charakterze ekonomicznym, jak: 
wysokie koszty utrzymania (85,4% gospodarstw), wysokie opodatkowanie życia (67,6%), 
brak wsparcia finansowego ze strony państwa (64,7%), wysoki poziom cen w gospodarce 
(61,8%), niskie wynagrodzenie za pracę (52,9%), a także o charakterze pozaekonomicznym: 
trudny dostęp do opieki medycznej (55,9%), zmiany obyczajowe i moralne (41,2%), biuro-
kracja urzędów publicznych (32,4%). Na dalszy plan schodzą takie trudności, jak: trudny 
dostęp do pozaszkolnych form opieki dla dzieci (np. żłobek, przedszkole) (17,6%) czy brak 
pracy (8,8%), co wydaje się przeczyć oficjalnym opiniom na temat przyczyn kryzysu demo-
graficznego w Polsce. To tylko jedne z głównych konkluzji, wynikających z lektury artyku-
łu. Autor wyraża nadzieję, że podjęte w nim zagadnienia będą przyczynkiem do dalszej dys-
kusji na temat roli i znaczenia gospodarstw wielodzietnych w gospodarce i społeczeństwie. 
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Consumption Pattern and Quality of Life of Large Households

Summary

An aim of considerations is to describe the consumption pattern and quality 
of life of large households in Poland. The author relies on findings of the pilot 
survey carried out in 2014 by the method of Internet on-line survey among 34 such 
households. The data were confronted with similar results of CSO surveys of 2012. 
There was also used the available literature. The main research findings concern the 
following issues: 
 - disposable income and expenditure of households (per capita income appeared 

to be lower in large households than in the sample of Polish households as 
a whole); 

 - structure of expenditure (with few exceptions, it is similar in both types of 
households); 

 - level of needs satisfaction (the least satisfied needs are savings, recreation and 
culture as well as household equipment and management); 

 - large households’ living and housing conditions are at least as good as those of 
other households in Poland;

 - subjective evaluation of the aspects of life is neutral or moderately positive. 
The research findings will allow better planning of activities to be carried out 

by enterprises (including marketing ones) addressed to the segment of large house-
holds. They will also allow a better recognition of the specificity of such households 
also by other institutions (governmental, non-profit). 

Key words: large households, consumption, quality of life.
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Структура потребления и качество жизни многодетных 
домохозяйств

Резюме

Цель рассуждений – описать структуру потребления и качество жизни 
многодетных домохозяйств в Польше. Автор основывается на результатах 
пилотного обследования, проведенного в 2014 г. по методу интернет-опроса 
онлайн среди 34 такого рода хозяйств. Данные сопоставили с похожими ре-
зультатми обследований ЦСУ из 2012 г. Использовали также доступную ли-
тературу. Основные результаты обследований касаются следующих вопросов: 
 - чистые доходы и расходы хозяйств (доходы на душу населения оказались 

более низкими в многодетных семьях, нежели в общей выборке польских 
домохозяйств); 

 - структура расходов (с небольшими исключениями она сходна в обоих ти-
пах хозяйств); 

 - уровень удовлетворения потребностей (к числу слабее всего удовлетво-
ренных потребностей относятся: сбережения, отдых и культура, а также 
оборудование и ведение домохозяйства); 

 - бытовые и жилищные условия многодетных хозяйств по крайней мере 
столь же хороши, как и других хозяйств в Польше;

 - субъективные оценки аспектов жизни нейтральны или умеренно положи-
тельны. 
Результаты обследования позволят лучше планировать действия предпри-

ятий (в том числе маркетинговые), направленные на сегмент многодетных 
хозяйств. Они тоже позволят лучше узнать специфику такого рода хозяйств, 
также другими учреждениями (правительственными, некоммерческими). 

Ключевые слова: многодетные хозяйства, потребление, качество жизни.
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