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MAŁGORZATA RADZIUKIEWICZ
IBRKK – Warszawa

Akceptacja bogactwa i ludzi zamożnych w Polsce

Uwagi wstępne

Od wielu lat na temat ubóstwa i ludzi biednych powstają setki raportów i publika-
cji. Diagnozy dotyczące tych zagadnień są doskonalone pod względem metodologicz-
nym i faktograficznym1. Coraz więcej wiemy o ludziach biednych (wykluczonych) 
i o wielu aspektach ich życia. Z pewnością podejmowanie tematu ubóstwa związane 
jest z powszechnością tego zjawiska nie tylko w krajach „biednego Południa”, ale 
na całym świecie. Problem ubóstwa dotyczy również krajów wysoko rozwiniętych. 
Raporty dostarczające wiedzy o ubogich pozwalają zatem lepiej rozumieć współ-
czesne nierówności, wzywają do ich ograniczania, apelując do wyboru właściwej 
polityki wobec najuboższych w społeczeństwach.

Diagnozując nierówności, zazwyczaj rzadziej podmiotem zainteresowania stają 
się ludzie bogaci, usytuowani na przeciwległym biegunie w hierarchii społecznej niż 
ubodzy. To ubogim, a nie bogatym współczujemy, ubolewamy nad ich losem i po-
magamy im – stąd niewiele jest badań empirycznych i opracowań poświęconych 
bogatym członkom społeczeństwa. Ponadto ludzie bogaci w niemal każdym kraju 
stanowią grupę niszową, więc niezwykle trudno do nich dotrzeć i w związku z tym 
mamy ograniczone źródła informacji.

Informacje na temat bogactwa i ludzi bogatych zawarte w artykule bazują przede 
wszystkim na badaniach jakościowych przeprowadzonych przez OBOP, Pentor, 
agencję SMG/KRC, Instytut Socjologii PAN i innych autorów.

Kategorie zamożności i bogactwa

Ludzie zamożni i bogaci są kategorią osób znajdujących się najwyżej w hierar-
chii społecznej, wyróżnioną z ogółu społeczeństwa pod względem ekonomicznym 
(materialnym). Zamożność można określić jako stan równowagi między potrzebami 
podstawowymi i społecznymi przypisywanymi danej jednostce lub grupie społecznej 
a dochodami2. Zachwianie równowagi między dochodem a potrzebami daje impuls 

1  Obszernych opracowań doczekały się zagadnienia pomiaru nierówności i ubóstwa.
2  Dlatego często przyjmuje się, że stan zamożności jest stanem, w którym jednostka lub grupa jest zadowolona 
z poziomu zaspokojenia swoich potrzeb i nie skłania się do podejmowania żadnych czynności, by stan ten zmienić. 
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do aktywizacji działalności ludzkiej. Niski stan zaspokojenia potrzeb skłania do dzia-
łań, by im sprostać, jeśli dochody pozostają bez zmian (lub spadają), wyzwala to 
działania w kierunku zwiększenia dochodów.

W przypadku zamożności mogą powstawać nadwyżki dochodu nad potrzebami. 
Nadwyżki te z kolei mogą być przeznaczane na różne cele – m.in. na konsumpcję 
luksusową. Zatem zasadniczym kryterium pozwalającym na wyróżnienie różnych 
stanów zamożności jest poziom konsumpcji luksusowej. Bogactwo, które jest naj-
wyższym stopniem zamożności mierzonej konsumpcją luksusową, określa stan po-
siadania wąskiej, najzamożniejszej grupy w społeczeństwie. Grupa utworzona przez 
ludzi wyróżniających się zamożnością (bogactwem) tworzy elitę ekonomiczną spo-
łeczeństwa. Elity – kategorie osób znajdujących się najwyżej w hierarchii społecznej 
– można wyróżnić z ogółu społeczeństwa pod względem jeszcze innych kryteriów, 
które najczęściej dotyczą:
 – cech ciała i umysłu jednostek, takich jak kondycja fizyczna, odwaga czy inteligen-

cja (elita walorów),
 – stosunku jednostki do innych jednostek; najczęściej tego rodzaju elitą jest eli-

ta rodowa, do której przynależność zależy od „dobrego urodzenia”, czyli bycia 
potomkiem członków elity, a inną tego rodzaju elitą jest elita ustosunkowanych, 
czyli osób pozostających w dobrych stosunkach z osobami wybitnymi,

 – ról pełnionych przez daną jednostkę; role takie uznawane są za szczególnie cenne 
dla danej społeczności, na przykład politycy, lekarze, prawnicy, naukowcy (elity 
funkcji),

 – wybitnych zasług wobec społeczności (elita zasług).
Tworzenie się elit jest zjawiskiem powszechnym i obserwowanym we wszystkich 

zbiorowościach społecznych.

Opinie Polaków na temat bogactwa, jego źródeł i ludzi bogatych

Sytuacja w odniesieniu do zamożności i bogactwa, a więc stanów, w których istnie-
je nadwyżka dochodów nad potrzebami, zmieniła się w Polsce odkąd zaakceptowano 
w gospodarce stosunki rynkowe. Dla wielu – w warunkach ustroju kapitalistyczne-
go – motywem podejmowania działalności gospodarczej jest nie tylko zaspokojenie 
potrzeb, ale przede wszystkim chęć otrzymania zysku od wyłożonego kapitału, czyli 
przekształcenie nadwyżki uzyskiwanych dochodów w kapitał. Bogactwo, czyli część 
dochodów zamożnych i bogatych, stało się stymulatorem przemian w gospodarce.

W ustroju socjalistycznym, do końca lat 80. ani skrajna nędza, ani bogactwo nie 
były w Polsce widoczne, bowiem w myśl obowiązującej zasady zróżnicowanie ma-
terialne utrzymywane było – przynajmniej w założeniu – w pewnych ustalonych ra-
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mach. W imię sprawiedliwości społecznej wszyscy mieli mieć równo3. W rzeczy-
wistości zróżnicowanie (Radziukiewicz, 2010) było znaczne, a zakres niedostatku 
szeroki, tolerowano również względną zamożność, choć ujawnianie bogactwa nie 
było bezpieczne. Rozpowszechniona kultura „antywłasnościowa” sprawiała jednak, 
że o bogactwie zawsze mówiło się z rezerwą, a o nielicznych wówczas przedsię-
biorcach – zamożnych rzemieślnikach, wytwórcach i kupcach, zwanych „badylarza-
mi” czy „prywaciarzami” – często mówiło się negatywnie, pomniejszając ich pracę 
i przedstawiając ich jako „wyzyskiwaczy”, którzy wzbogacają się kosztem i krzywdą 
społeczeństwa. Innymi słowy, socjalizm zasadniczo nie tolerował pracy, dającej jed-
nostkom niezależność finansową od państwa (Romaniszyn, 2007).

Warto dodać, że dążeniu do bogactwa nie sprzyja również „kultura ubóstwa”, 
ugruntowana w świadomości Polaków przez światopogląd religijny ukształtowany 
historycznie i kulturowo4, z którego wynika krytyczny, wręcz niechętny stosunek do 
ludzi bogatych5. Krytyka nie dotyczy samego bogacenia się, ale egoistycznego korzy-
stania z bogactwa. Mimo że nie kwestionuje się prawa do własności (a więc również 
prawa do zysku) oraz do bogacenia się, osiągania wysokiego standardu materialne-
go i ponadprzeciętnego poziomu konsumpcji, to jednak ubóstwo jest cnotą. Reguły 
postępowania nakazują, by wspomagać potrzebujących i niezwykle ważną kwestią 
pozostają postulaty „czynienia słusznego użytku ze swego bogactwa” – innymi sło-
wy, postulaty działań podejmowanych przez ludzi majętnych na pomoc społeczną, na 
rzecz chorych, biednych, wykluczonych (na cele charytatywne).

Na początku lat 80. ubiegłego stulecia niechęć do ludzi zamożnych i majętnych 
(zwłaszcza przedsiębiorców) przejawiało ponad 90% Polaków (Kolarska-Bobińska, 
2004). Niewątpliwie wpływ na takie postrzeganie miał fakt zniszczenia przez lata 
socjalizmu etosu pracy. W socjalizmie poprzez nacjonalizację przemysłu oraz uspo-
łecznienie wytwórczości i handlu zniszczono nie tylko przedsiębiorczość i indywi-
dualną działalność gospodarczą w sferze produkcji i handlu, ale przede wszystkim 
pracowitość Polaków zorientowaną na osiąganie zysku. Ludzie pracowali wydajnie 
nie dla indywidualnego zysku, ale za niskie wynagrodzenie, co ze stałymi brakami 
dóbr konsumpcyjnych skutkowało niskim poziomem życia.

Punktem wyjścia do pierwszych kapitalistycznych „karier” były firmy polonijne, 
które zaczęły funkcjonować na rynku na początku lat 80. XX wieku. Zliberalizowana 
w latach 80. polityka gospodarcza dała możliwość tworzenia i rozwijania prywatnych 
przedsiębiorstw przez prominentne osoby ówczesnego systemu.

3  Kluczowym elementem myśli lewicowej jest dążenie do redystrybucji dóbr między bogatych i biednych w myśl 
hasła K. Marksa „... każdemu według zasług, każdemu według potrzeb (...).”.
4  Światopogląd jest zespołem przekonań na temat świata jako całości, syntezą wiedzy i ocen, zawierającą odpowiedzi 
na podstawowe pytania, dotyczące człowieka, jego miejsca w świecie i postępowania.
5  Przykładów wpływu, jaki nauka chrześcijańska wywierała na sposób myślenia o bogactwie, dostarcza m.in. polskie 
piśmiennictwo – w polskiej literaturze średniowiecznej i renesansowej bogactwo traktowane jest z rezerwą, m.in.  
M. Rej, J. Kochanowski, A.F. Modrzewski (XVI w.) ganią zło luksusu (choć również lenistwo).
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Po zmianie ustroju z socjalistycznego na kapitalistyczny pojawiło się w Polsce 
znacznie więcej niż dotychczas ludzi bardzo bogatych. Mimo że społeczeństwo uznało 
kapitalizm jako nowy ustrój gospodarczy, to jednak rodzimi kapitaliści6 – ludzie ma-
jętni i bogaci – nie cieszyli się w początkowym okresie przeobrażeń gospodarczych 
szacunkiem społecznym.

Wielu postkomunistycznych kapitalistów (pozbawionych kapitalistycznego etosu 
pracy7, wolnych od zasad moralnych w działalności gospodarczej) pojmowało zasadę 
„czas to pieniądz” jako imperatyw szybkiego zarobienia dużych pieniędzy z przezna-
czeniem na natychmiastową konsumpcję. Błyskawiczne wyrastanie krociowych fortun 
przy użyciu środków moralnie i prawnie wątpliwych, a także przejmowanie za pół dar-
mo znacznej części prywatyzowanego mienia nie uszło obserwacji społecznej i m.in. 
dlatego, odpowiadając na pytanie w sondażu Pracowni Badań Społecznych w 1994 r. 
„….komu się żyje obecnie lepiej niż w PRL?”, na pierwszym miejscu wymieniono 
„złodziei i kombinatorów” (80%), na drugim „ludzi przedsiębiorczych” (77%), a jedno 
z ostatnich miejsc w tym rankingu zajęli „ludzie uczciwi” (9%) (Czapiński, 1994).

6  Zadanie budowy kapitalizmu po 1989 r. podjęły i realizowały te same elity (tzw. elity nomenklaturowe, „czerwona 
burżuazja”), które wcześniej tworzyły i legitymizowały w PRL socjalistyczną rzeczywistość pracy. Brak innych elit 
(etosowej burżuazji) spowodował, że transformację ustrojową (restaurację kapitalizmu) rozpoczęli ludzie amoralni, 
bezideowi, choć sprawni menedżerowie, rozpoczynając ją od prywatyzacji majątku narodowego (Romaniszyn, 2007). 
7  Zasada odroczonej gratyfikacji i przekonanie, że na bogactwo pracuje się długo i mozolnie.

Wykres 1 
Społeczna ocena procesu prywatyzacji w 1994 r.

Źródło: OBOP (1994).
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Bardziej „łagodny” w społecznym odbiorze wizerunek zamożnego człowieka (utoż-
samiany z prywatnym przedsiębiorcą), przedstawiły kolejne badania CBOS-u w 2003 r. 
(Cierniak-Szóstak, 2007). Typowy, ówczesny przedsiębiorca – zdaniem większości 
Polaków – to człowiek wykształcony i bogaty (73%), ale jednocześnie oszczędny, 
rozsądnie wydający pieniądze (63%), inwestujący w firmę (45%) i dążący do mak-
symalnego zysku w możliwie najkrótszym czasie (42%). Pracujący więcej niż inni 
(53%) i z tego powodu nie dysponujący czasem dla rodziny. Silną niechęć Polaków 
wzbudzało afiszowanie i obnoszenie się ludzi bogatych z własnym bogactwem, cheł-
pienie się swoimi pieniędzmi, a także wywyższanie się i postrzeganie siebie jako 
kogoś lepszego od innych (58%). Większość respondentów (71%) wyrażała przeko-
nanie, że prywatny przedsiębiorca żyje nie z własnej pracy, ale z pracy innych, raczej 
nie przestrzega prawa i jest nieuczciwy (41%), troszczy się wyłącznie o siebie, a nie 
o swoich pracowników (55%).

W 2004 r. już 47,9% Polaków dobrze oceniało osoby bogate (Zieliński, 2004), 
jednak nadal liczba osób niechętnych im była znaczna i wynosiła 31,3%. Ponad jedna 
trzecia Polaków w ówczesnym okresie deklarowała, że nie chce być osobami bo-
gatymi, zaś zdecydowana większość sądziła, że ludzie zamożni doszli do bogactwa 
w sposób nieuczciwy i kosztem tych, którym gorzej się wiedzie. Bardzo duży odsetek 
osób – 80% – uważał, że bogactwo powstaje dzięki układom i łamaniu prawa, a tylko 
12,3%, że dzięki ciężkiej pracy i umiejętnościom.

Wykres 2
Społeczne postrzeganie źródeł bogactwa w 2004 r.

Źródło: Zieliński (2004).
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Najczęściej wskazywane przez respondentów czynniki to pracowitość8 ludzi 
bogacących się oraz ich odwaga i gotowość do podejmowania ryzykownych decy-
zji, które wymagają głębokich przemyśleń, by podjęte ryzyko nie przyniosło strat. 
Równie wysoko oceniane są talenty i zdolności ludzi bogatych (dyplom prominentnej 
uczelni czy nawet inteligencja). Pomoc rodziny (spadek) czy szczęście w interesach 
rzadko są źródłem powstawania fortun. Bogactwo, majątek jest najczęściej owocem 
ciężkiej pracy, uporu, systematyczności, a w jeszcze większym stopniu, samodyscy-
pliny (Stanley, Danko, 2003). Niestety, na korupcję urzędników pomocną w działal-
ności gospodarczej wskazywał prawie co piąty ankietowany.

8  Empirycznym dowodem wysokiej wartości, jaką dla licznych Polaków jest praca przynosząca oczekiwane dochody, 
było ponad 2 mln małych firm prywatnych (głównie usługowo-handlowych) powstałych w pierwszym okresie 
transformacji. 

Jedno z ostatnich badań opinii publicznej (Strzeszewski, 2007) dowodzi, że spo-
łeczne postrzeganie dochodzenia do bogactwa zmieniło się na lepsze – uzyskiwanie 
dużych pieniędzy badani częściej przypisują cechom lub zachowaniom pozytywnym 
niż negatywnym. Powoli zmienia się stosunek społeczeństwa do takich wartości kul-
turowych, które kojarzone są z działalnością gospodarczą, jak: aktywność, niezależ-
ność, etos pracy, samodzielność, skłonność do ponoszenia ryzyka (wykres 3).

Wykres 3 
Stosunek Polaków do źródeł bogactwa

Źródło: Strzeszewski (2007).
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W świadomości społecznej systematycznie, chociaż powoli, zmienia się więc 
wizerunek (w tym również wizerunek medialny) „bogacza” i wzrasta prestiż, jaki 
zajmuje on w hierarchii społecznej na tle innych grup społeczno-zawodowych. Po 
raz pierwszy od początku lat 90. więcej Polaków uważa, że ludzie bogaci cieszą się 
zasłużonym poważaniem, niż jest przeciwnego zdania.

Warto też wspomnieć, że Polacy mają wprawdzie coraz większy respekt dla ludzi 
bogatych, osiągających sukces i mających wysoką pozycję społeczną, ale mniej ich 
lubią od osób biednych i ponoszących porażki (Wojciszke, 2006).

Zdecydowana większość respondentów (76%) uważa, że działalność energicz-
nych przedsiębiorców jest w zasadzie korzystna dla społeczeństwa. 

Tablica 1 
Opinie Polaków na temat zróżnicowania dochodów i nierówności społecznych  

Oceniane stwierdzenia

1994a 1997b 1998 1999 2003 2010

N=2128 N=1665 N=1652 N=1522 N=1264 N=986

odsetki odpowiedzi twierdzących

Zbyt duże są różnice pomiędzy
bogatymi i biednymi w naszym kraju 89 89 88 92 92 91
Różnice zarobków w Polsce są zbyt 
duże 83 82 82 91 89 87
Aby w przyszłości osiągnąć w Polsce
dobrobyt, należy wysoko wynagradzać
tych, którzy dobrze pracują 86 87 84 81 81 83
Obowiązkiem rządu powinno być
zmniejszenie różnic pomiędzy dobrze
i źle zarabiającymi 71 70 76 82 80 77
Energiczni przedsiębiorcy muszą
dobrze zarabiać, aby rozwijała się
polska gospodarka 69 73 64 58 57 68
Nierówności dochodów są niezbędne
dla postępu gospodarczego 43 48 34 32 32 38

a Badanie „Opinie o gospodarce i państwie” zrealizowane przez CBOS w dniach 14 października –  
7 listopada 1994, finansowane i przeprowadzone na zlecenie The Australian National University.
b Badanie „Opinie o gospodarstwie i państwie” zrealizowane na zlecenie Instytutu Studiów Politycznych 
PAN.
Źródło: Kowalczuk (2010).

Nie zmienia się natomiast (pozostając od wielu lat praktycznie na tym samym 
poziomie) akceptacja społeczeństwa dla zróżnicowania materialnego. Wyniki zawar-
te w tablicy 1 pokazują, że większość naszego społeczeństwa jest przekonana, że 
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w Polsce są zbyt duże różnice pomiędzy bogatymi i biednymi (91%). Tylko 38% ba-
danych uważa, że nierówności dochodów wpływają na rozwój gospodarczy i dobro-
byt społeczeństwa – opinie te podzielają zwłaszcza ludzie wykształceni o dochodach 
na 1 osobę powyżej średniej krajowej.

Wykres 4 
Poglądy Polaków na temat bogacenia się

Źródło: CBOS (261) (2012).

Dla zdecydowanej większości badanych (74%) równość jest ważniejsza niż dąże-
nie do bogactwa i dobrobytu (lokują oni swoje poglądy po prawej stronie skali), przy 
czym niemal połowa (49%) jest wyraźnie przekonana, że uchronienie społeczeństwa 
przed zbyt dużym rozwarstwieniem jest ważniejsze niż dobrobyt. Tylko co dziewiąty 
respondent (11%) przykłada większą wagę do szybkiego bogacenia się niż do równo-
ści, czyli lokuje swoje poglądy po lewej stronie skali (Kowalczuk, 2012).

Większa skłonność do elitaryzmu (Jędrzejczak, 2012) cechuje responden-
tów o wyższym poziomie wykształcenia oraz zamieszkujących największe mia-
sta. Najbardziej wyczuleni na potrzebę równości są najstarsi Polacy, mający 65 lat 
i więcej, oraz osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym. 
Natomiast do akceptacji nierównomiernego bogacenia się najbardziej skłonni są ba-
dani legitymujący się wykształceniem wyższym. Ponadto im gorsza ocena własnej 
sytuacji materialnej i mniejsza miejscowość zamieszkania, tym częściej wyznawana 
jest zasada egalitaryzmu (wykres 5).
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Wykres 5 
Poglądy Polaków na temat bogacenia się według cech społeczno-ekonomicznych  

(średnie wartości ocen)a

a Oceny na skali 0-10, na której 0 oznacza akceptację poglądu, by w Polsce wszyscy bogacili się szybko, 
chociaż jedni bogaciliby się bardziej, a drudzy znacznie mniej, a 10 – by w Polsce wszystkim poprawiało 
się powoli, lecz w podobnym stopniu. Im wyższa (niższa) średnia wartość ocen, tym większa skłonność 
do egalitaryzmu (elitaryzmu).
Źródło: Jak w wykresie 4.

Warto nadmienić, że dla większości respondentów sprawiedliwość społeczna 
wiąże się z akceptacją pewnego poziomu nierówności dochodów. Ponad połowa ba-
danych (58%) sądzi, że za różną pracę należy się różna zapłata. Natomiast niemal 
dwie piąte badanych (37%) większą wagę przykłada do zasady równości, uważając, 
że podstawą sprawiedliwości społecznej jest zapewnienie wszystkim obywatelom 
porównywalnych warunków życia i niedopuszczenie do rozwarstwienia na bardzo 
biednych i bardzo bogatych.

Nadal powszechne jest przekonanie, że ludzie w Polsce nie mają równych szans 
bogacenia się (88%). Ludzi bogatych będzie coraz więcej – tak sądzi 50% Polaków. 
Potwierdzeniem tego jest poprawa sytuacji materialnej Polaków.

Opinie Polaków na temat własnej sytuacji materialnej i sytuacji 
innych osób 

W każdym społeczeństwie i w każdym czasie mogą kształtować się różne kryteria 
stanu zamożności i bogactwa. 
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Relatywizm opinii o własnej kondycji ekonomicznej wynika głównie z odmien-
ności oczekiwań i aspiracji. Nikt z nas nie lubi mówić o swoich dochodach, a jeśli już, 
to z pewnością je zaniża9. Z tych przyczyn wypowiedzi dotyczące własnej zamożno-
ści rzadko pokrywają się z ocenami osób postronnych i pozycją w statystyce docho-
dów. Subiektywizm ocen pogłębia wielość i zmienność punktów odniesienia – różne 
są podstawy i kryteria porównań niezbędne do określenia swego położenia10. Warto 
w tym miejscu przytoczyć wyniki badań CBOS-u (Strzeszewski, 2007), z których 
wynika, że, niespełna 1% ogółu badanych zalicza siebie do ludzi bogatych.

Trudno też liczyć na zrównoważone opinie na temat zamożności innych osób. 
Nasze wyobrażenia o grupach najzamożniejszych i bogatych czerpiemy najczęściej 
w sposób pośredni z badań ankietowych socjologów, z odgłosów życia celebrytów 
i „wielkiego świata” widzianych przez pryzmat wydarzeń towarzyskich. Biorąc pod 
uwagę fakt, że elity ekonomiczne to środowiska nieliczne, które nie obnoszą się 
ostentacyjną konsumpcją, nasz obraz grup zamożnych jest bardzo zniekształcony.

9  Zjawisko „niedoszacowywania” dochodów jest powszechne, a oceny jego rozmiarów bardzo trudne. Wielkość 
niedoszacowania wiąże się przede wszystkim z rodzajem dochodów – wydaje się, że najmniej niedoszacowane są 
dochody za pracę, najwięcej zaś dochody z działalności na rachunek własny, zwłaszcza z działalności rolniczej. 
10  Fundusz powierniczy Fidelity Investments przeprowadził wśród 1000 amerykańskich milionerów badanie dotyczą-
ce tego, czy uważają się za osoby bogate. Średnia majątku w badanej grupie wyniosła 3,5 mln USD (ale nie mniej niż 
1 mln USD – wyłączając nieruchomości). Aż 42% osób z badanej grupy wcale nie uważało się za bogatych. Osoby te 
uznałyby się za takie, gdyby dysponowały kwotą 7,5 mln USD.

Wykres 6 
Zawody pod względem najwyższych dochodów w opinii Polaków

Źródło: OBOP (2000).
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W 2000 r. 12% Polaków uważało, że na wysokie dochody mogą liczyć prywatni 
przedsiębiorcy i biznesmeni, zaś 14% sądziło, że z dużymi dochodami wiąże się zaj-
mowanie stanowisk kierowniczych. Znacznie więcej, bo aż 24%, respondentów uwa-
żało, że największe apanaże przynosi zawód polityka i sprawowanie funkcji państwo-
wych, przy czym 6% wskazało zawód posła, natomiast 3% zawód ministra (wykres 6). 
Spośród innych zawodów, których wykonywanie – zdaniem badanych – przynosi 
największe dochody, dość często wymieniano pracę w wymiarze sprawiedliwości 
(18%) i pracę lekarzy (14%) oraz pracę bankowca i urzędnika (po 5%). Wysokim 
zarobkom sprzyjają również zawody branży artystycznej, zwłaszcza filmowej i es-
tradowej (3%).

Wprawdzie zarobki w tych grupach należą do najwyższych, lecz trzeba pamię-
tać, że środowisko show-biznesu jest silnie zróżnicowane pod względem dochodów, 
a przynależność do elity artystycznej nie jest równoznaczna z przynależnością do 
elity pieniądza.

Należy dodać, że według 2% respondentów bogactwu sprzyja zawód księdza.
Z kolei ze wspomnianych już wcześniej badań CBOS-u wynikało, że znacznie więcej 

osób bogatych postrzegano w końcu lat 90. XX wieku niż po 2000 r. (tablica 2). 
W 2007 r. co trzeci respondent uważał (32%), że określenie „bogaty” można odnieść 
do co najwyżej 1% Polaków. W 2004 r. obszar bogactwa w Polsce postrzegany był 
znacznie węziej – niemal połowa badanych (49%) była zdania, że ludzie bogaci sta-
nowią nie więcej niż 1% społeczeństwa, zaś tylko jedna czwarta (24%) szacowała 
liczbę bogatych na więcej niż 5%. 

Tablica 2 
Liczba osób bogatych według szacunków Polaków  

Czy dużo jest dziś w naszym kraju ludzi 
bogatych? Ilu bogatych przypada na tysiąc 

mieszkańców Polski?

XII 
1992 I 1997 I 1999 I 2004 V 2007

wskazania respondentów w %

Do 10 (nie więcej niż 1%) 39 18 15 49 32
11-50 (1% - 5%) 22 20 20 20 20
51 – 100 (5% - 10%) 16 19 22 11 18
101 – 200 (10% - 20%) 5 10 15 5 8
Ponad 200 (powyżej 20%) 6 18 18 8 12
Brak zdania 12 15 10 6 10

Źródło: Jak w wykresie 3.

Bogactwo nie oznacza jednak – tak jak się powszechnie kojarzy – tylko wysokich 
dochodów (wynagrodzeń). Osoby o wysokich dochodach, przeznaczające je w cało-



KONSUMPCJA I ROZWÓJ NR 1/201358

ści na konsumpcję dóbr nietrwałych, nie staną się ani odrobinę bogatsze. Majątkiem 
stają się tylko nabyte dobra trwałe lub to, co uda się tym osobom zaoszczędzić (zgro-
madzić).

Osoby zamożne w świetle dostępnych statystyk

Możliwość zaspokajania potrzeb podstawowych, jak również społecznych uwa-
runkowana jest głównie dochodami. Wysokość dochodów decyduje o obfitości posia-
dania wielu dóbr materialnym – zwłaszcza luksusowych – oraz o stylu życia możli-
wym do realizacji dzięki bogactwu. Dlatego też wysokość dochodów jest przeważnie 
kryterium wyodrębniania grup zamożnych i bogatych. 

W raporcie „Global Watch 2011” analitycy szwajcarskiego banku inwestycyjnego 
Credit Suisse szacują liczbę polskich milionerów dolarowych na 48 tysięcy. Według 
nich w Polsce jest 3200 osób dysponujących majątkiem przekraczającym 5 mln USD, 
ale tylko trzy osoby dysponujące 1 mld USD. „Puls Biznesu” dodaje, że znacznie 
większa jest rzesza osób zamożnych.

Z danych Ministerstwa Finansów11 wynika, że począwszy od 2001 r. liczba bo-
gatych i zamożnych Polaków systematycznie rośnie. W 2001 r. łączna liczba zamoż-
nych i bogatych wyniosła 227,3 tys. osób, w 2004 r. przekroczyła 300 tys., zaś z każ-
dym kolejnym rokiem rosła o 100 tys. osób i w 2009 r. przekroczyła 600 tys. osób.

Podobne szacunki firmy doradczej KPMG mówią, że liczba osób zamożnych i bo-
gatych w 2011 r. przekroczyła 650 tys., tj. wzrosła o 30 tys. w porównaniu z 2010 r.12. 
Średnie zarobki osób bogatych i zamożnych wynoszą ok. 15 280 zł, zaś aspirujący do 
tego grona dysponują średnio zarobkami w wysokości ok. 5277 zł miesięcznie.

Coraz bardziej wiarygodnym źródłem informacji o ludziach zamożnych i boga-
tych są banki, które przyznają, że jednym z ważniejszych priorytetów jest dla nich 
pozyskiwanie zamożnych klientów. 

Na przykład Bank Pekao S.A. na początku 2012 r. obsługiwał 450 tys. zamożnych 
klientów (jako VIP-y, czyli very important person), co pod względem liczby daje 
mu 15-20% udziałów w segmencie rynku klientów zamożnych. W banku tym do tej 
grupy zalicza się osoby, na rachunek których wpływa średnio 7,5 tys. zł miesięcznie, 
lub osoby, które zdeponowały w banku (lub w grupie kapitałowej banku) co najmniej 
50 tys. zł. 

11  W 2009 r. blisko 70% osób bogatych i zamożnych rozliczało się z urzędem skarbowym według wyższej skali 
podatkowej zaś 30% według liniowej stawki 19%. Zob. Milionerów w Polsce przybywa (2011).
12  Do grupy bogatych analitycy KPMG zaliczają osoby, które mają przeciętny dochód miesięczny powyżej 20 tys. 
zł brutto (oraz aktywa płynne o wartości powyżej 1 mln USD – gotówkę, lokaty, obligacje). Ich liczbę szacuje się 
w Polsce na ok. 50 tys. Do grupy osób zamożnych należą ci, których przeciętny miesięczny dochód brutto wynosi od 
7,1 tys. do 20 tys. zł). Ich liczbę szacuje się w Polsce na ok. 555 tys. Do grupy aspirujących (ocenianej na ok. 2 mln osób) 
zaliczają się ci, którzy zarabiają 3,7-7,1 tys. zł brutto miesięcznie. Zob. Wciąż przybywa bogatych Polaków (2011).
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Bankowcy szacują, że liczba klientów zamożnych w Polsce wynosi 2,5-3 mln 
i stale rośnie. Żeby w banku być VIP-em, klientem zamożnym, co miesiąc na konto 
musi wpływać minimum 5-12 tys. zł lub trzeba mieć na lokatach czy w funduszach 
inwestycyjnych od 50 do 200 tys. zł13.

Jedna trzecia najbardziej bogatych i zamożnych Polaków mieszka na Mazowszu. 
To w sumie ok. 190 tys. osób. Kolejnymi województwami, w których zamieszkuje 
największa ich liczba, są: śląskie (64 tys.), wielkopolskie (50,5 tys.) i małopolskie 
(47 tys.). Analitycy KPMG podają, że udział osób bogatych i zamożnych w liczbie 
zatrudnionych ogółem w 2009 r. wynosił 7,4%, a w 2008 r. – 7%. Wzrósł również 
przeciętny miesięczny dochód osób zamożnych – z 14,6 tys. zł w 2008 r. do 15,2 tys. zł 
w 2009 r. i 15,5 tys. w 2010 r. Najwyższy średni miesięczny dochód mają osoby za-
możne zameldowane w województwie mazowieckim, mimo że w tym województwie 
zdecydowanie największa ich grupa pracuje na etacie. Przeciętna osoba z tej grupy 
ma do dyspozycji miesięcznie ponad 17 tys. zł, tj. tylko nieznacznie więcej niż osoba 
zamożna województwa małopolskiego (16,4 tys. zł), wielkopolskiego (16,2 tys. zł) 
oraz pomorskiego i śląskiego (po 15,7 tys. zł).

Na zakończenie warto nadmienić, że istotnym źródłem o sytuacji materialnej 
Polaków pozostają badania budżetów gospodarstw domowych prowadzone przez 
GUS, jednak wiadomo, że poza obserwacją statystyczną znajdują się zarówno najza-
możniejsze, jak i najuboższe gospodarstwa domowe. Można zgodzić się z opinią, że 
rozpatrując w powyższych badaniach najbogatsze gospodarstwa tak naprawdę rozpa-
trujemy jedynie gospodarstwa wysokodochodowe14, w których miesięczne dochody 
są znacznie wyższe niż przeciętne w skali kraju.

Uwagi końcowe

W ciągu kilkunastu lat od zapoczątkowanych przemian gospodarczych w Polsce 
zmieniło się postrzeganie bogactwa i ludzi zamożnych. W świadomości społecznej 
ludzie bogaci utożsamiani są przeważnie z ludźmi o wysokich dochodach, bez fi-
nansowych ograniczeń, które dają znacznie większe możliwości i szanse życiowe. 
Coraz więcej osób ma bardziej przychylny stosunek do bogactwa i bogacenia się. 
Korzystnie zmienia się również w społeczeństwie wizerunek ludzi zamożnych. Ceni 
się ich głównie za pracowitość i podejmowanie ryzyka.
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Streszczenie

Na samym szczycie piramidy społecznej sytuują się ludzie najbogatsi. W dziedzi-
nie nauk społecznych (w szczególności ekonomia) nadal stosunkowo niewielki jest 
dorobek badawczy, na temat elit majątkowych. Empiryczne instrumentarium staje się 
nieprzydatne do badań, trudno bowiem dowiedzieć się od elit o ich finanse. Artykuł 
pokazuje badania tylko z jednej perspektywy, a mianowicie rezultaty obserwacji lu-
dzi zamożnych przez różne grupy społeczne. Analiza dotyczy postrzegania bogactwa 
i ludzi bogatych, przekonań oraz reakcji Polaków na nierówności dochodów na prze-
strzeni ostatnich dekad. 
Słowa kluczowe: bogactwo, majątek, zamożność, nierówność bogactwa, gospodar-
stwo domowe wysoko-dochodowe.
Kody JEL: D3, D6, I3

Acceptance of Wealth and Wealthy People in Poland

Summary

At the top of the social pyramid there are situated the richest people. In the field 
of social sciences (in particular economics), there have still been relatively modest 
research achievements dealing with property elites. The empirical set of instruments 
becomes useless for research as it is difficult to learn anything about their finance 
from elites. The article shows research only from one perspective, namely the results 
of observation of wealthy people by various social groups. The analysis concerns per-
ception of wealth and wealthy people, convictions and reactions of Poles to income 
inequalities over the recent decades. 
Key words: wealth, property, affluence, wealth inequality, high-income household.
JEL codes: D3, D6, I3


