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Grupa społeczno-ekonomiczna a poziom życia w Polsce

Streszczenie

Celem artykułu jest porównanie poziomu życia w Polsce między gospodarstwa-
mi domowymi pracowników, rolników, pracujących na własny rachunek, emerytów 
i rencistów oraz identyfikacja zmian, które zaszły w tym zakresie w latach 2006-
2015. Poziom życia określono jako stopień zaspokojenia potrzeb materialnych i opi-
sano wyłącznie za pomocą mierników obiektywnych. Przeanalizowano poziom do-
chodu rozporządzalnego na osobę, wartość wydatków na osobę, wielkość spożycia 
poszczególnych rodzajów artykułów żywnościowych na osobę oraz stopień wyposa-
żenia gospodarstw domowych w wybrane przedmioty trwałego użytkowania. Wiedza 
o istniejących różnicach w poziomie życia między społeczno-ekonomicznymi grupa-
mi gospodarstw domowych jest przydatna zarówno dla przedsiębiorców oferujących 
towary i usługi konsumpcyjne na polskim rynku, jak i dla decydentów w sferze pu-
blicznej, którzy kształtują politykę ekonomiczną i społeczną państwa.

Słowa kluczowe: poziom życia, gospodarstwo domowe, grupa społeczno-ekono-
miczna, Polska.

Kody JEL: C65, D12, D63

Wstęp

Poziom życia odnosi się do stopnia zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych człowieka 
i opisywany jest wyłącznie za pomocą mierników obiektywnych. Ocena poziomu życia obej-
muje zatem tylko materialne warunki egzystencji, pomijając takie kwestie niematerialne, jak 
zdrowie, sytuacja zawodowa, poczucie integracji społecznej, ilość wolnego czasu i formy 
jego spędzania (Słaby 2007, s. 104-105). W opisie poziomu życia nie zawierają się też te 
potrzeby człowieka, które związane są z wartościami duchowymi, z zachowaniem godno-
ści, pragnieniem szacunku, poważania (Słaby 1990, s. 25). W rozważaniach dotyczących 
poziomu życia abstrahuje się również od takich aspektów życia kształtujących jego jakość, 
jak poczucie bezpieczeństwa (własnego, rodziny, własności, pracy), możliwość kształcenia 
się, rozwijania zainteresowań, odczuwania różnych stanów emocjonalnych (wynikających 
na przykład z posiadania rodziny, przyjaciół, kolegów) (Turczak, Zwiech 2016, s. 142).

Do badania rozbieżności w poziomie życia między różnymi grupami gospodarstw do-
mowych w Polsce wykorzystuje się wiele rozmaitych ich klasyfikacji. Jednym z najczęściej 
stosowanych podziałów jest podział na grupy społeczno-ekonomiczne, w przypadku któ-
rego jako kryterium grupowania przyjmuje się rodzaj głównego (tj. wyłącznego lub prze-
ważającego) źródła utrzymania gospodarstwa domowego (Janoś-Kresło 2006, s. 24-25). 
Określone w ten sposób społeczno-ekonomiczne grupy nie są jednak grupami w znaczeniu 
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przypisywanym temu pojęciu w socjologii. W socjologii takie zbiory gospodarstw domo-
wych nazwane zostałyby raczej kategoriami. W przywołanej nauce bowiem pojęcia kate-
gorii używa się właśnie do określenia zbioru ludzi (albo ewentualnie zbioru gospodarstw 
domowych) podobnych pod względem cech społecznie doniosłych w danym miejscu i w da-
nym czasie. Jeśli natomiast obiektywna wspólnota pewnych cech doniosłych dla członków 
zbiorowości wyraża się w tożsamości zbiorowej i towarzyszą temu kontakty, interakcje 
i stosunki społeczne w jej obrębie, to dopiero wówczas można mówić o grupie społecznej 
(Sztompka, 2012, s. 237-239). Niemniej jednak pojęcie społeczno-ekonomicznych grup wy-
korzystywane będzie w artykule zgodnie z definicją podaną przez GUS, mimo iż autorka ma 
świadomość , że rozpatrywane zbiory gospodarstw domowych – z socjologicznego punktu 
widzenia – należałoby nazywać nie grupami, lecz kategoriami.

Cel i sposób przeprowadzenia analizy

Poziom życia gospodarstw domowych w Polsce jest zróżnicowany i zależy między inny-
mi od grupy społeczno-ekonomicznej, do której dane gospodarstwo należy (Podolec 2000, 
s. 41). Na potrzeby przeprowadzanego badania wyróżniono pięć takich rozłącznych zbiorów 
gospodarstw domowych: 1) pracowników1, 2) rolników2, 3) pracujących na własny rachu-
nek3, 4) emerytów4, 5) rencistów5. Celem artykułu jest porównanie poziomu życia ludności 
należącej do tych pięciu grup oraz identyfikacja zmian, które zaszły w tym zakresie między 
latami 20066 i 2015.

Zdefiniowanie poziomu życia jako materialnych warunków egzystencji ocenianych wy-
łącznie w sposób obiektywny przesądziło o doborze zmiennych pozwalających na dokona-
nie porównań między wyodrębnionymi grupami ludności w Polsce.

Nie ulega wątpliwości, że poziom życia określony jest przede wszystkim wielkością uzy-
skiwanych dochodów (Włodarczyk-Śpiewak 2008, s. 159), toteż pierwszym etapem przepro-
wadzanego badania będzie porównanie gospodarstw domowych pod względem przeciętnego 
miesięcznego dochodu rozporządzalnego przypadającego na osobę7. Poziom uzyskiwanego 
dochodu wpływa z kolei na wielkość wydatków oraz ich strukturę (Starczewska 2009, s. 33). 

1  Gospodarstwa domowe pracowników to gospodarstwa, których wyłącznym lub przeważającym źródłem utrzymania jest do-
chód z pracy najemnej w sektorze publicznym lub prywatnym (czyli dochód uzyskiwany ze źródeł dodatkowych jest niższy od 
dochodu uzyskiwanego z pracy najemnej). Do kategorii pracowników najemnych zakwalifikowano wszystkie osoby fizyczne, 
które są zatrudnione przez pracodawców, niezależnie od rodzaju zawartej umowy.
2  Gospodarstwa domowe rolników to gospodarstwa, których wyłącznym lub przeważającym źródłem utrzymania jest dochód 
z użytkowanego gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie.
3  Gospodarstwa domowe pracujących na własny rachunek to gospodarstwa, których wyłącznym lub przeważającym źródłem 
utrzymania jest praca na własny rachunek poza gospodarstwem indywidualnym w rolnictwie lub wykonywanie wolnego zawodu.
4  Gospodarstwa domowe emerytów to gospodarstwa, których wyłącznym lub przeważającym źródłem utrzymania jest eme-
rytura.
5  Gospodarstwa domowe rencistów to gospodarstwa, których wyłącznym lub przeważającym źródłem utrzymania jest renta.
6  Rok 2006 jest tym, którego dotyczy pierwsze udostępnione publicznie opracowanie Głównego Urzędu Statystycznego zawie-
rające dane opisujące w sposób szczegółowy budżety gospodarstw domowych w Polsce.
7  Dla uproszczenia, w dalszej części artykułu przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny przypadający na osobę w gospo-
darstwie domowym nazywany będzie skrótowo dochodem. I analogicznie – przeciętne miesięczne wydatki przypadające na 
osobę w gospodarstwie domowym określane będą jako wydatki.
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Faktem jest jednak, że wydatki nie muszą być realizowane z bieżącego dochodu, lecz np. 
z pożyczek czy zgromadzonych wcześniej oszczędności (Gorczyca 2007, s. 103). Co więcej, 
nie cały uzyskany dochód musi być od razu wydatkowany (Grzywińska-Rąpca 2014, s. 94). 
Stąd wydaje się, że analiza poziomu wydatków oraz ich rodzajów będzie stanowiła dobre 
uzupełnienie wniosków wypływających z zestawienia dochodów.

Malejąca, ale nadal największa część wydatków gospodarstw domowych w Polsce prze-
znaczana jest na żywność i napoje bezalkoholowe. Co oczywiste, różnice w wielkości wy-
datków na żywność i napoje bezalkoholowe na osobę między gospodarstwami domowymi 
pracowników, rolników, pracujących na własny rachunek oraz emerytów i rencistów zależą od 
różnic w spożyciu ilościowym i od różnic w cenie (Adamowicz, Siedlecka 2007). Dostępne 
wyniki badań wskazują jednak, że wpływ rozbieżności w wielkości spożycia jest dużo większy 
niż wpływ dysproporcji w płaconej cenie (Turczak 2016). Stąd analizą objęto jedynie wielkość 
konsumpcji w jednostkach fizycznych poszczególnych kategorii artykułów spożywczych.

Poziom wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytku jest rów-
nież istotnym wyznacznikiem materialnych warunków życia (Piekut 2008). W odróżnieniu 
od dochodów i wydatków, które mają charakter strumieni, wyposażenie jest elementem po-
siadanych zasobów, których wielkość niekoniecznie musi mieć związek z poziomem bie-
żących dochodów (Bretyn 2015, s. 21). Dobra trwałego użytkowania znacznie podnoszą 
komfort życia, ponieważ usprawniają prace domowe i zmniejszają wysiłek przy ich wyko-
nywaniu, oszczędzają czas konieczny na realizację tych prac, ułatwiają pozyskanie infor-
macji i komunikację, kształtują ilość czasu wolnego oraz sposób jego zagospodarowania 
(Gutkowska, Ozimek, Laskowski 2001).

Gospodarstwa domowe pracowników stanowią blisko połowę gospodarstw domowych 
w Polsce (Ludność… 2014, s. 45), stąd obrano je jako podstawę wszystkich porównań. 
W toku przeprowadzanego badania dla każdego miernika opisującego poziom życia obli-
czone będzie odchylenie (bezwzględne, a następnie względne) wartości odnoszącej się do 
gospodarstw domowych rolników / pracujących na własny rachunek / emerytów / rencistów 
od wartości tego miernika dotyczącej gospodarstw domowych pracowników8. Dla uprosz-
czenia zapisu przyjęto, że wartość danego miernika dla gospodarstw pracowników w 2006 
roku to x0, a w 2015 roku – x1. Następnie porównano odchylenie procentowe wyznaczone 
dla 2006 roku z odchyleniem procentowym odnoszącym się do 2015 roku i na tej podstawie 
wyciągnięto wnioski końcowe.

Sformułowano dwie hipotezy badawcze9. Pierwsza hipoteza stanowi, iż w latach 2006-
2015 poziom życia w gospodarstwach domowych rolników spadł w porównaniu z pozio-

8  Wprawdzie gospodarstwa domowe pracowników można podzielić na gospodarstwa domowe pracujących na stanowiskach 
robotniczych oraz gospodarstwa domowe pracujących na stanowiskach nierobotniczych, jednak wydaje się, że ze względu na 
obrany cel artykułu nie ma takiej potrzeby. Celem jest bowiem porównanie poziomu życia między gospodarstwami domowymi 
pracowników a gospodarstwami domowymi rolników, pracujących na własny rachunek, emerytów i rencistów, nie natomiast 
porównanie poziomu życia między poszczególnymi podgrupami gospodarstw domowych pracowników.
9  W tym kontekście należy zaznaczyć, że nie są to hipotezy statystyczne, stąd nie będą one weryfikowane za pomocą testów 
statystycznych. Decyzja o ostatecznym przyjęciu tudzież odrzuceniu postawionych hipotez badawczych podjęta zostanie na 
podstawie znaku i wielkości różnicy (w punktach procentowych) między odchyleniem (w %) wyznaczonym dla 2015 roku 
a odchyleniem (w %) odnoszącym się do 2006 roku.
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mem życia w gospodarstwach pracowników. Natomiast w świetle drugiej hipotezy badaw-
czej w 2015 roku, w stosunku do 2006 roku, poziom życia w gospodarstwach pracujących 
na własny rachunek zbliżył się do poziomu życia w gospodarstwach pracowników. Nie sfor-
mułowano natomiast żadnej hipotezy dotyczącej kształtowania się poszczególnych mierni-
ków w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów. Istnieje bowiem przypuszczenie, 
że w niektórych wymiarach materialne warunki życia w gospodarstwach domowych eme-
rytów i rencistów w porównaniu z gospodarstwami pracowników w badanych latach uległy 
polepszeniu, a w niektórych nie. Brakuje zatem podstaw do sformułowania jednoznacznej 
hipotezy w tym względzie.

Wszystkie niezbędne obliczenia przeprowadzono na podstawie danych znajdujących się 
w publikacji pt. Budżety gospodarstw domowych wydawanej periodycznie przez Główny 
Urząd Statystyczny. Warto podkreślić, że , badanie budżetów gospodarstw domowych przez 
GUS prowadzone jest metodą reprezentacyjną, która daje możliwość uogólnienia uzyskanych 
wyników na wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce (Fabisiak, Kaźmierczak 2012, s. 46).

Analiza dochodu rozporządzalnego na osobę

Pierwszym postawionym zadaniem jest porównanie wielkości przeciętnego miesięcz-
nego dochodu między wyodrębnionymi grupami gospodarstw domowych w latach 2006 
i 2015. Wyniki przeprowadzonych obliczeń umieszczono w tabeli 1.

Tabela 1
Analiza różnic w dochodzie rozporządzalnym

Wyszczególnienie
Gospodarstwa domowe

rolników pracujących na 
własny rachunek emerytów rencistów

Wartość w 2006 r.
w stosunku do x0

829,18 – 139,43 zł
mniejsza o 16,8%

829,18 + 273,45 zł
większa o 33,0%

829,18 + 114,71 zł
większa o 13,8%

829,18 – 144,23 zł
mniejsza o 17,4%

Wartość w 2015 r.
w stosunku do x1

1386,87 – 340,70 zł
mniejsza o 24,6%

1386,87 + 352,61 zł
większa o 25,4%

1386,87 + 122,63 zł
większa o 8,8%

1386,87 – 272,80 zł
mniejsza o 19,7%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zwiększyło się
o 7,8 p.p.

zmniejszyło się
o 7,6 p.p.

zmniejszyło się
o 5,0 p.p.

zwiększyło się
o 2,3 p.p.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Budżety… (2007, s. 50); Budżety… (2016, s. 100).

Zgodnie z informacjami znajdującymi się w tabeli 1, przeciętny miesięczny dochód roz-
porządzalny w gospodarstwach domowych rolników w 2006 roku był na poziomie o 16,8% 
niższym niż w gospodarstwach pracowników, a w 2015 roku wspomniana różnica jeszcze 
się pogłębiła. Z kolei dochód w gospodarstwach domowych pracujących na własny rachu-
nek był w 2006 roku o 33,0% większy niż w gospodarstwach pracowników i w latach 2006-
2015 różnica ta zmniejszyła się o 7,6 p.p. 
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Analiza wydatków na osobę

Drugim wyodrębnionym zadaniem jest porównanie wielkości przeciętnych miesięcz-
nych wydatków na osobę między różnymi grupami gospodarstw domowych w latach 2006 
i 2015. W celu zachowania przejrzystości analizy w tabeli 2 pominięto te pozycje, które 
uznano za niewielkie (tj. które odpowiadają za mniej niż 5% wydatków ogółem).

Tabela 2
Analiza różnic w wydatkach

Wyszczególnienie
Gospodarstwa domowe

rolników pracujących na 
własny rachunek emerytów rencistów

Wydatki
Wartość w 2006 r.
w stosunku do x0

732,02 – 158,26 zł
mniejsza o 21,6%

732,02 + 223,24 zł
większa o 30,5%

732,02 + 121,51 zł
większa o 16,6%

732,02 – 72,32 zł
mniejsza o 9,9%

Wartość w 2015 r.
w stosunku do x1

1075,53 – 296,39 zł
mniejsza o 27,6%

1075,53 + 235,40 zł
większa o 21,9%

1075,53 + 145,51 zł
większa o 13,5%

1075,53 – 78,67 zł
mniejsza o 7,3%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zwiększyło się
o 6,0 p.p.

zmniejszyło się
o 8,6 p.p.

zmniejszyło się
o 3,1 p.p.

zmniejszyło się
o 2,6 p.p.

na towary i usługi konsumpcyjne
Wartość w 2006 r.
w stosunku do x0

705,34 – 151,66 zł
mniejsza o 21,5%

705,34 + 206,14 zł
większa o 29,2%

705,34 + 94,79 zł
większa o 13,4%

705,34 – 75,72 zł
mniejsza o 10,7%

Wartość w 2015 r.
w stosunku do x1

1034,35 – 284,05 zł
mniejsza o 27,5%

1034,35 + 215,85 zł
większa o 20,9%

1034,35 + 110,43 zł
większa o 10,7%

1034,35 – 87,79 zł
mniejsza o 8,5%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zwiększyło się
o 6,0 p.p.

zmniejszyło się
o 8,3 p.p.

zmniejszyło się
o 2,7 p.p.

zmniejszyło się
o 2,2 p.p.

na żywność i napoje bezalkoholowe
Wartość w 2006 r.
w stosunku do x0

186,93 + 14,81 zł
większa o 7,9%

186,93 + 29,14 zł
większa o 15,6%

186,93 + 59,99 zł
większa o 32,1%

186,93 + 22,53 zł
większa o 12,1%

Wartość w 2015 r.
w stosunku do x1

246,27 – 2,43 zł
mniejsza o 1,0%

246,27 + 22,64 zł
większa o 9,2%

246,27 + 74,69 zł
większa o 30,3%

246,27 + 39,46 zł
większa o 16,0%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zmieniło znak
na ujemny

zmniejszyło się
o 6,4 p.p.

zmniejszyło się
o 1,8 p.p.

zwiększyło się
o 3,9 p.p.

na odzież i obuwie
Wartość w 2006 r.
w stosunku do x0

45,01 – 12,29 zł
mniejsza o 27,3%

45,01 + 22,46 zł
większa o 49,9%

45,01 – 15,39 zł
mniejsza o 34,2%

45,01 – 22,37 zł
mniejsza o 49,7%

Wartość w 2015 r.
w stosunku do x1

65,37 – 21,90 zł
mniejsza o 33,5%

65,37 + 20,93 zł
większa o 32,0%

65,37 – 21,92 zł
mniejsza o 33,5%

65,37 – 33,49 zł
mniejsza o 51,2%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zwiększyło się
o 6,2 p.p.

zmniejszyło się
o 17,9 p.p.

prawie się
nie zmieniło

prawie się
nie zmieniło

na użytkowanie mieszkania i nośniki energii
Wartość w 2006 r.
w stosunku do x0

134,60 – 41,18 zł
mniejsza o 30,6%

134,60 + 27,30 zł
większa o 20,3%

134,60 + 61,35 zł
większa o 45,6%

134,60 + 25,64 zł
większa o 19,0%
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Wyszczególnienie
Gospodarstwa domowe

rolników pracujących na 
własny rachunek emerytów rencistów

Wartość w 2015 r.
w stosunku do x1

203,91 – 70,14 zł
mniejsza o 34,4%

203,91 + 31,13 zł
większa o 15,3%

203,91 + 81,18 zł
większa o 39,8%

203,91 + 40,63 zł
większa o 19,9%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zwiększyło się
o 3,8 p.p.

zmniejszyło się
o 5,0 p.p.

zmniejszyło się
o 5,8 p.p.

prawie się
nie zmieniło

na wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego
Wartość w 2006 r.
w stosunku do x0

39,29 – 7,76 zł
mniejsza o 19,8%

39,29 + 11,71 zł
większa o 29,8%

39,29 + 0,61 zł
większa o 1,6%

39,29 – 11,36
mniejsza o 28,9%

Wartość w 2015 r.
w stosunku do x1

55,19 – 16,03 zł
mniejsza o 29,0%

55,19 + 20,23 zł
większa o 36,7%

55,19 + 0,93 zł
większa o 1,7%

55,19 – 13,76 zł
mniejsza o 24,9%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zwiększyło się
o 9,2 p.p.

zwiększyło się
o 6,9 p.p.

prawie się
nie zmieniło

zmniejszyło się
4,0 p.p.

na transport
Wartość w 2006 r.
w stosunku do x0

75,51 – 10,90 zł
mniejsza o 14,4%

75,51 + 27,28 zł
większa o 36,1%

75,51 – 28,31 zł
mniejsza o 37,5%

75,51 – 47,53 zł
mniejsza o 62,9%

Wartość w 2015 r.
w stosunku do x1

107,06 – 22,53 zł
mniejsza o 21,0%

107,06 + 18,46 zł
większa o 17,2%

107,06 – 35,43 zł
mniejsza o 33,1%

107,06 – 64,28 zł
mniejsza o 60,0%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zwiększyło się
o 6,6 p.p.

zmniejszyło się
o 18,9 p.p.

zmniejszyło się
o 4,4 p.p.

zmniejszyło się
o 2,9 p.p.

na łączność
Wartość w 2006 r.
w stosunku do x0

38,85 – 12,38 zł
mniejsza o 31,9%

38,85 + 17,59 zł
większa o 45,3%

38,85 + 1,19 zł
większa o 3,1%

38,85 – 5,67 zł
mniejsza o 14,6%

Wartość w 2015 r.
w stosunku do x1

55,89 – 16,87 zł
mniejsza o 30,2%

55,89 + 10,65 zł
większa o 19,1%

55,89 + 0,03 zł
większa o 0,1%

55,89 – 6,95 zł
mniejsza o 12,4%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zmniejszyło się
o 1,7 p.p.

zmniejszyło się
o 26,2 p.p.

zmniejszyło się
o 3,0 p.p.

zmniejszyło się
o 2,2 p.p.

na rekreację i kulturę
Wartość w 2006 r.
w stosunku do x0

57,14 – 31,37 zł
mniejsza o 54,9%

57,14 + 35,70 zł
większa o 62,5%

57,14 – 8,01 zł
mniejsza o 14,0%

57,14 – 22,64 zł
mniejsza o 39,6%

Wartość w 2015 r.
w stosunku do x1

77,72 – 40,57 zł
mniejsza o 52,2%

77,72 + 38,63 zł
większa o 49,7%

77,72 – 12,64 zł
mniejsza o 16,3%

77,72 – 30,70 zł
mniejsza o 39,5%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zmniejszyło się
o 2,7 p.p.

zmniejszyło się
o 12,8 p.p.

zwiększyło się
o 2,3 p.p.

prawie się
nie zmieniło

na pozostałe towary i usługi
Wartość w 2006 r.
w stosunku do x0

39,47 – 15,08 zł
mniejsza o 38,2%

39,47 + 12,90 zł
większa o 32,7%

39,47 + 0,94 zł
większa o 2,4%

39,47 – 10,13 zł
mniejsza o 25,7%

Wartość w 2015 r.
w stosunku do x1

64,92 – 25,66 zł
mniejsza o 39,5%

64,92 + 13,95 zł
większa o 21,5%

64,92 + 6,30 zł
większa o 9,7%

64,92 – 7,18 zł
mniejsza o 11,1%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

prawie się
nie zmieniło

zmniejszyło się
o 11,2 p.p.

zwiększyło się
o 7,3 p.p.

zmniejszyło się
o 14,6 p.p.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Budżety… (2007, s. 60); Budżety… (2016, s. 116).
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Na podstawie danych zebranych w tabeli 2 można stwierdzić, że wartość wydatków na 
osobę w gospodarstwach domowych rolników tak w 2006 roku, jak i w 2015 roku, była 
niższa niż kwota tych wydatków w gospodarstwach pracowników, przy czym istniejąca 
różnica w rozpatrywanych latach pogłębiła się. Analogiczne stwierdzenie można sformuło-
wać również dla kategorii wydatków na towary i usługi konsumpcyjne. Warto odnotować, 
że w 2006 roku poziom wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w gospodarstwach 
rolników przekraczał poziom w gospodarstwach pracowników, natomiast w 2015 roku był 
już od niego niższy. W przypadku pozostałych składowych wydatków na towary i usługi 
konsumpcyjne znajdujących się w tabeli 2 (czyli wydatków na odzież i obuwie, na użytko-
wanie mieszkania i nośniki energii, na wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa 
domowego oraz na transport) dystans dzielący gospodarstwa domowe rolników i pracow-
ników zwiększył się na korzyść pracowników. Jedynie w przypadku wydatków na łączność 
oraz wydatków na rekreację i kulturę (stanowiących tylko mały procent wydatków ogółem) 
różnica między gospodarstwami rolników i pracowników zmniejszyła się.

Wyniki obliczeń zamieszczone w tabeli 2 uprawniają również do konstatacji, że wartość 
całkowitych wydatków na osobę, wydatków na towary i usługi konsumpcyjne oraz wydat-
ków na większość pozycji składających się na ten agregat (a więc wydatków na żywność 
i napoje bezalkoholowe, na odzież i obuwie, na użytkowanie mieszkania i nośniki energii, 
na transport, na łączność, na rekreację i kulturę, na pozostałe towary i usługi) w przypadku 
obydwu rozpatrywanych lat była większa w gospodarstwach pracujących na własny rachu-
nek niż w gospodarstwach pracowników, jednak występujące między tymi dwoma grupami 
gospodarstw dysproporcje w latach 2006-2015 zacierały się. Dystans dzielący gospodarstwa 
domowe pracujących na własny rachunek i pracowników zwiększył się jedynie w przypad-
ku wydatków na wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego.

Analiza spożycia artykułów żywnościowych na osobę

Kolejnym problemem badawczym jest porównanie spożycia ilościowego wybranych 
artykułów żywnościowych na osobę w poszczególnych grupach gospodarstw domowych. 
Tabela 3 ukazuje wyniki analizy dotyczącej lat 2006 i 2015.

Jak widać w tabeli 3, spożycie na osobę w przypadku większości pozycji asortymentowych 
było w 2006 roku w gospodarstwach domowych rolników większe niż w gospodarstwach do-
mowych pracowników. Stwierdzenie to dotyczy pieczywa i produktów zbożowych, mięsa 
(przy czym nie tylko mięsa surowego, ale również wędlin oraz innych przetworów mięsnych), 
mleka, śmietany, jaj, olejów i tłuszczy oraz owoców i warzyw. Jednak w 2015 roku wspomnia-
na przewaga gospodarstw rolników w stosunku do gospodarstw pracowników zmniejszyła 
się, a w przypadku owoców wielkość spożycia pracowników nawet przekroczyła wielkość 
spożycia rolników. Wśród wszystkich rozpatrywanych kategorii asortymentowych jedynie 
w przypadku jaj dodatnia różnica między gospodarstwami rolników i pracowników zwiększy-
ła się. Z kolei konsumpcja serów oraz konsumpcja wyrobów cukierniczych w gospodarstwach 
rolników – tak w 2006, jak i w 2015 roku – była mniejsza niż w gospodarstwach pracowników, 
a istniejące w tym zakresie różnice w 2015 roku w porównaniu z 2006 rokiem jeszcze wzrosły.
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Tabela 3
Analiza różnic w spożyciu wyrażonym w jednostkach naturalnych 

Wyszczególnienie
Gospodarstwa domowe

rolników pracujących na 
własny rachunek emerytów rencistów

Pieczywo i produkty zbożowe
Ilość w 2006 r.
w stosunku do x0

7,26 + 2,39 kg
większa o 32,9%

7,26 – 0,53 kg
mniejsza o 7,3%

7,26 + 2,32 kg
większa o 32,0%

7,26 + 2,35 kg
większa o 32,4%

Ilość w 2015 r.
w stosunku do x1

5,53 + 1,60 kg
większa o 28,9%

5,53 – 0,38 kg
mniejsza o 6,9%

5,53 + 1,93 kg
większa o 34,9%

5,53 + 2,06 kg
większa o 37,3%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zmniejszyło się
o 4,0 p.p.

prawie się
nie zmieniło

zwiększyło się
o 2,9 p.p.

zwiększyło się
o 4,9 p.p.

Mięso
Ilość w 2006 r.
w stosunku do x0

4,82 + 2,06 kg
większa o 42,7%

4,82 + 0,15 kg
większa o 3,1%

4,82 + 1,78 kg
większa o 36,9%

4,82 + 1,17 kg
większa o 24,3%

Ilość w 2015 r.
w stosunku do x1

4,76 + 1,20 kg
większa o 25,2%

4,76 – 0,32 kg
mniejsza o 6,7%

4,76 + 2,06 kg
większa o 43,3%

4,76 + 1,83 kg
większa o 38,4%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zmniejszyło się
o 17,5 p.p.

zmieniło znak
na ujemny

zwiększyło się
o 6,4 p.p.

zwiększyło się
o 14,1 p.p.

mięso surowe
Ilość w 2006 r.
w stosunku do x0

2,71 + 1,48 kg
większa o 54,6%

2,71 + 0,21 kg
większa o 7,7%

2,71 + 1,07 kg
większa o 39,5%

2,71 + 0,71 kg
większa o 26,2%

Ilość w 2015 r.
w stosunku do x1

2,71 + 0,87 kg
większa o 32,1%

2,71 – 0,10 kg
mniejsza o 3,7%

2,71 + 1,22 kg
większa o 45,0%

2,71 + 1,04 kg
większa o 38,4%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zmniejszyło się
o 22,5 p.p.

zmieniło znak
na ujemny

zwiększyło się
o 5,5 p.p.

zwiększyło się
o 12,2 p.p.

wędliny oraz inne przetwory mięsne
Ilość w 2006 r.
w stosunku do x0

2,00 + 0,60 kg
większa o 30,0%

2,00 – 0,07 kg
mniejsza o 3,5%

2,00 + 0,62 kg
większa o 31,0%

2,00 + 0,41 kg
większa o 20,5%

Ilość w 2015 r.
w stosunku do x1

1,86 + 0,22 kg
większa o 11,8%

1,86 – 0,18 kg
mniejsza o 9,7%

1,86 + 0,63 kg
większa o 33,9%

1,86 + 0,58 kg
większa o 31,2%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zmniejszyło się
o 18,2 p.p.

zwiększyło się
o 6,2 p.p.

zwiększyło się
o 2,9 p.p.

zwiększyło się
o 10,7 p.p.

Mleko
Ilość w 2006 r.
w stosunku do x0

3,42 + 2,99 l
większa o 87,4%

3,42 + 0,14 l
większa o 4,1%

3,42 + 1,81 l
większa o 52,9%

3,42 + 1,48 l
większa o 43,3%

Ilość w 2015 r.
w stosunku do x1

2,86 + 1,36 l
większa o 47,6%

2,86 – 0,07 l
mniejsza o 2,4%

2,86 + 0,94 l
większa o 32,9%

2,86 + 0,75 l
większa o 26,2%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zmniejszyło się
o 39,8 p.p.

zmieniło znak
na ujemny

zmniejszyło się
o 20,0 p.p.

zmniejszyło się
o 17,1 p.p.

Sery
Ilość w 2006 r.
w stosunku do x0

0,85 – 0,09 kg
mniejsza o 10,6%

0,85 + 0,12 kg
większa o 14,1%

0,85 + 0,21 kg
większa o 24,7%

0,85 + 0,05 kg
większa o 5,9%

Ilość w 2015 r.
w stosunku do x1

0,80 – 0,12 kg
mniejsza o 15,0%

0,80 + 0,07 kg
większa o 8,7%

0,80 + 0,22 kg
większa o 27,5%

0,80 + 0,09 kg
większa o 11,3%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zwiększyło się
o 4,4 p.p.

zmniejszyło się
5,4 p.p.

zwiększyło się
o 2,8 p.p.

zwiększyło się
o 5,4 p.p.
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Wyszczególnienie
Gospodarstwa domowe

rolników pracujących na 
własny rachunek emerytów rencistów

Śmietana
Ilość w 2006 r.
w stosunku do x0

0,35 + 0,16 l
większa o 45,7%

0,35 l
równa x0

0,35 + 0,22 l
większa o 62,9%

0,35 + 0,15 l
większa o 42,9%

Ilość w 2015 r.
w stosunku do x1

0,31 + 0,06 l
większa o 19,4%

0,31 – 0,03 l
mniejsza o 9,7%

0,31 + 0,20 l
większa o 64,5%

0,31 + 0,16 l
większa o 51,6%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zmniejszyło się
o 26,3 p.p.

zmieniło znak
na ujemny

zwiększyło się
o 1,6 p.p.

zwiększyło się
o 8,7 p.p.

Jaja
Ilość w 2006 r.
w stosunku do x0

12,41 + 4,70 szt.
większa o 37,9%

12,41 + 0,10 szt.
większa o 0,8%

12,41 + 5,00 szt.
większa o 40,3%

12,41 + 3,83 szt.
większa o 30,9%

Ilość w 2015 r.
w stosunku do x1

10,33 + 4,25 szt.
większa o 41,1%

10,33 – 0,30 szt.
mniejsza o 2,9%

10,33 + 5,08 szt.
większa o 49,2%

10,33 + 4,66 szt.
większa o 45,1%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zwiększyło się
o 3,2 p.p.

zmieniło znak
na ujemny

zwiększyło się
o 8,9 p.p.

zwiększyło się
o 14,2 p.p.

Oleje i tłuszcze
Ilość w 2006 r.
w stosunku do x0

1,28 + 0,29 kg
większa o 22,7%

1,28 – 0,04 kg
mniejsza o 3,1%

1,28 + 0,60 kg
większa o 46,9%

1,28 + 0,54 kg
większa o 42,2%

Ilość w 2015 r.
w stosunku do x1

1,03 + 0,18 kg
większa o 17,5%

1,03 – 0,10 kg
mniejsza o 9,7%

1,03 + 0,52 kg
większa o 50,5%

1,03 + 0,51 kg
większa o 49,5%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zmniejszyło się
o 5,2 p.p.

zwiększyło się
o 6,6 p.p.

zwiększyło się
o 3,6 p.p.

zwiększyło się
o 7,3 p.p.

Owoce
Ilość w 2006 r.
w stosunku do x0

3,18 + 0,42 kg
większa o 13,2%

3,18 + 0,61 kg
większa o 19,2%

3,18 + 1,49 kg
większa o 46,9%

3,18 + 0,47 kg
większa o 14,8%

Ilość w 2015 r.
w stosunku do x1

3,24 – 0,13 kg
mniejsza o 4,0%

3,24 + 0,51 kg
większa o 15,7%

3,24 + 1,62 kg
większa o 50,0%

3,24 + 0,85 kg
większa o 26,2%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zmieniło znak
na ujemny

zmniejszyło się
o 3,5 p.p.

zwiększyło się
o 3,1 p.p.

zwiększyło się
o 11,4 p.p.

Warzywa
Ilość w 2006 r.
w stosunku do x0

9,43 + 4,81 kg
większa o 51,0%

9,43 – 0,31 kg
mniejsza o 3,3%

9,43 + 5,19 kg
większa o 55,0%

9,43 + 4,02 kg
większa o 42,6%

Ilość w 2015 r.
w stosunku do x1

7,65 + 2,77 kg
większa o 36,2%

7,65 – 0,43 kg
mniejsza o 5,6%

7,65 + 3,96 kg
większa o 51,8%

7,65 + 3,65 kg
większa o 47,7%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zmniejszyło się
o 14,8 p.p.

zwiększyło się
o 2,3 p.p.

zmniejszyło się
o 3,2 p.p.

zwiększyło się
o 5,1 p.p.

Wyroby cukiernicze
Ilość w 2006 r.
w stosunku do x0

0,19 – 0,01 kg
mniejsza o 5,3%

0,19 + 0,03 kg
większa o 15,8%

0,19 + 0,01 kg
większa o 5,3%

0,19 – 0,02 kg
mniejsza o 10,5%

Ilość w 2015 r.
w stosunku do x1

0,24 – 0,05 kg
mniejsza o 20,8%

0,24 kg
równa x1

0,24 + 0,01 kg
większa o 4,2%

0,24 – 0,01 kg
mniejsza o 4,2%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zwiększyło się
o 15,5 p.p.

zmniejszyło się
do zera

prawie się
nie zmieniło

zmniejszyło się
o 6,3 p.p.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Budżety… (2007, s. 105-107); Budżety… (2016, s. 167-169).
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Dane zebrane w tabeli 3 uprawniają do sformułowania jeszcze jednej konstatacji. Otóż 
w przypadku, gdy różnica między wielkością spożycia dla danej pozycji asortymentowej między 
gospodarstwami pracujących na własny rachunek i gospodarstwami pracowników była w 2006 
roku dodatnia, to w 2015 roku albo się zmniejszyła (zob. sery i owoce), albo całkowicie zatarła 
(jak w przypadku wyrobów cukierniczych), albo nawet zmieniła znak na ujemny (przykładami 
takich pozycji asortymentowych są mięso, mleko i jaja). Z kolei konsumpcja olejów i tłuszczy 
oraz warzyw w gospodarstwach pracujących na własny rachunek była w 2006 roku na niższym 
poziomie niż w gospodarstwach pracowników i w 2015 roku ten dystans jeszcze się pogłębił.

Analiza wyposażenia gospodarstw w przedmioty trwałego użytkowania

Ostatnim realizowanym zadaniem jest porównanie wyposażenia gospodarstw domo-
wych w wybrane10 przedmioty trwałego użytkowania. Wyniki analizy dotyczącej lat 2006 
i 2015 umieszczono w tabeli 4.

Tabela 4
Analiza różnic w wyposażeniu gospodarstw w przedmioty trwałego użytkowania

Wyszczególnienie
Gospodarstwa domowe

rolników pracujących na 
własny rachunek emerytów rencistów

Urządzenie do odbioru TV satelitarnej lub kablowej
Frakcja w 2006 r.
w stosunku do x0

0,565 – 0,338
mniejsza o 59,8%

0,565 + 0,083
większa o 14,7%

0,565 – 0,120
mniejsza o 21,2%

0,565 – 0,194
mniejsza o 34,3%

Frakcja w 2015 r.
w stosunku do x1

0,713 – 0,189
mniejsza o 26,5%

0,713 + 0,042
większa o 5,9%

0,713 – 0,088
mniejsza o 12,3%

0,713 – 0,132
mniejsza o 18,5%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zmniejszyło się
o 33,3 p.p.

zmniejszyło się
o 8,8 p.p.

zmniejszyło się
o 8,9 p.p.

zmniejszyło się
o 15,8 p.p.

Odtwarzacz DVD
Frakcja w 2006 r.
w stosunku do x0

0,446 – 0,171
mniejsza o 38,3%

0,446 + 0,097
większa o 21,7%

0,446 – 0,306
mniejsza o 68,6%

0,446 – 0,309
mniejsza o 69,3%

Frakcja w 2015 r.
w stosunku do x1

0,449 – 0,007
mniejsza o 1,6%

0,449 + 0,038
większa o 8,5%

0,449 – 0,180
mniejsza o 40,1%

0,449 – 0,222
mniejsza o 49,4%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zmniejszyło się
o 36,7 p.p.

zmniejszyło się
o 13,2 p.p.

zmniejszyło się
o 28,5 p.p.

zmniejszyło się
o 19,9 p.p.

Kamera wideo
Frakcja w 2006 r.
w stosunku do x0

0,087 – 0,055
mniejsza o 63,2%

0,087 + 0,119
większa o 136,8%

0,087 – 0,063
mniejsza o 72,4%

0,087 – 0,069
mniejsza o 79,3%

Frakcja w 2015 r.
w stosunku do x1

0,116 – 0,068
mniejsza o 58,6%

0,116 + 0,089
większa o 76,7%

0,116 – 0,078
mniejsza o 67,2%

0,116 – 0,093
mniejsza o 80,2%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zmniejszyło się
o 4,6 p.p.

zmniejszyło się
o 60,1 p.p.

zmniejszyło się
o 5,2 p.p.

prawie się
nie zmieniło

10  Pominięto te elementy wyposażenia, które stanowią dziś podstawowe (standardowe) wyposażenie prawie wszystkich gospo-
darstw domowych i stąd nie świadczą już o nowoczesności i wyższym statusie materialnym.
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Wyszczególnienie
Gospodarstwa domowe

rolników pracujących na 
własny rachunek emerytów rencistów

Cyfrowy aparat fotograficzny
Frakcja w 2006 r.
w stosunku do x0

0,268 – 0,159
mniejsza o 59,3%

0,268 + 0,172
większa o 64,2%

0,268 – 0,203
mniejsza o 75,7%

0,268 – 0,219
mniejsza o 81,7%

Frakcja w 2015 r.
w stosunku do x1

0,625 – 0,079
mniejsza o 12,6%

0,625 + 0,125
większa o 20,0%

0,625 – 0,360
mniejsza o 57,6%

0,625 – 0,425
mniejsza o 68,0%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zmniejszyło się
o 46,7 p.p.

zmniejszyło się
o 44,2 p.p.

zmniejszyło się
18,1 p.p.

zmniejszyło się
13,7 p.p.

Komputer osobisty
Frakcja w 2006 r.
w stosunku do x0

0,628 – 0,202
mniejsza o 32,2%

0,628 + 0,108
większa o 17,2%

0,628 – 0,456
mniejsza o 72,6%

0,628 – 0,453
mniejsza o 72,1%

Frakcja w 2015 r.
w stosunku do x1

0,922 – 0,091
mniejsza o 9,9%

0,922 + 0,038
większa o 4,1%

0,922 – 0,484
mniejsza o 52,5%

0,922 – 0,523
mniejsza o 56,7%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zmniejszyło się
o 22,3 p.p.

zmniejszyło się
o 13,1 p.p.

zmniejszyło się
o 20,1 p.p.

zmniejszyło się
o 15,4 p.p.

w tym z dostępem do internetu
Frakcja w 2006 r.
w stosunku do x0

0,417 – 0,265
mniejsza o 63,5%

0,417 + 0,160
większa o 38,4%

0,417 – 0,308
mniejsza o 73,9%

0,417 – 0,328
mniejsza o 78,7%

Frakcja w 2015 r.
w stosunku do x1

0,908 – 0,105
mniejsza o 11,6%

0,908 + 0,044
większa o 4,8%

0,908 – 0,482
mniejsza o 53,1%

0,908 – 0,525
mniejsza o 57,8%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zmniejszyło się
o 51,9 p.p.

zmniejszyło się
o 33,6 p.p.

zmniejszyło się
o 20,8 p.p.

zmniejszyło się
o 20,9 p.p.

Telefon komórkowy
Frakcja w 2006 r.
w stosunku do x0

0,931 – 0,119
mniejsza o 12,8%

0,931 + 0,016
większa o 1,7%

0,931 – 0,492
mniejsza o 52,8%

0,931 – 0,455
mniejsza o 48,9%

Frakcja w 2015 r.
w stosunku do x1

0,997 – 0,016
mniejsza o 1,6%

0,997 – 0,005
mniejsza o 0,5%

0,997 – 0,121
mniejsza o 12,1%

0,997 – 0,127
mniejsza o 12,7%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zmniejszyło się
o 11,2 p.p.

zmieniło znak
na ujemny

zmniejszyło się
o 40,7 p.p.

zmniejszyło się
o 36,1 p.p.

Kuchenka mikrofalowa
Frakcja w 2006 r.
w stosunku do x0

0,485 – 0,131
mniejsza o 27,0%

0,485 + 0,152
większa o 31,3%

0,485 – 0,243
mniejsza o 50,1%

0,485 – 0,273
mniejsza o 56,3%

Frakcja w 2015 r.
w stosunku do x1

0,677 – 0,026
mniejsza o 3,8%

0,677 + 0,049
większa o 7,2%

0,677 – 0,233
mniejsza o 34,4%

0,677 – 0,250
mniejsza o 36,9%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zmniejszyło się
o 23,2 p.p.

zmniejszyło się
o 24,1 p.p.

zmniejszyło się
o 15,7 p.p.

zmniejszyło się
o 19,4 p.p.

Zmywarka do naczyń
Frakcja w 2006 r.
w stosunku do x0

0,080 – 0,040
mniejsza o 50,0%

0,080 + 0,134
większa o 167,5%

0,080 – 0,052
mniejsza o 65,0%

0,080 – 0,065
mniejsza o 81,3%

Frakcja w 2015 r.
w stosunku do x1

0,336 – 0,065
mniejsza o 19,3%

0,336 + 0,247
większa o 73,5%

0,336 – 0,191
mniejsza o 56,8%

0,336 – 0,251
mniejsza o 74,7%

Porównanie dwóch
powyższych odchyleń

zmniejszyło się
o 30,7 p.p.

zmniejszyło się
o 94,0 p.p.

zmniejszyło się
o 8,2 p.p.

zwiększyło się
o 6,6 p.p.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Budżety… (2007, s. 135); Budżety… (2016, s. 216-217).
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Między latami 2006 i 2015 wyposażenie gospodarstw domowych rolników w przed-
mioty trwałego użytkowania poprawiło się osiągając poziom zbliżony do gospodarstw pra-
cowników. Natomiast gospodarstwa pracujących na własny rachunek były i nadal są le-
piej wyposażone niż gospodarstwa pracowników, przy czym z upływem lat przewaga tych 
pierwszych uległa redukcji.

Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że między latami 2006 i 2015 materialne warunki życia w Polsce 
poprawiły się. Okazuje się jednak, że pozytywne zmiany nie dotyczą wszystkich grup go-
spodarstw domowych w równym stopniu. Jako cel artykułu obrano porównanie poziomu 
życia w gospodarstwach domowych rolników, pracujących na własny rachunek, emery-
tów i rencistów z poziomem życia w gospodarstwach domowych pracowników oraz ocenę 
zmian, które nastąpiły w tym obszarze w okresie 2006-2015.

Sformułowano dwie hipotezy badawcze. Zgodnie z pierwszą hipotezą, w rozpatrywa-
nych latach poziom życia w gospodarstwach rolników obniżył się w porównaniu z pozio-
mem życia w gospodarstwach pracowników. Postawioną hipotezę należy uznać za praw-
dziwą, mimo , iż standard wyposażenia gospodarstw rolników zbliżył się do standardu 
wyposażenia gospodarstw pracowników. Za przyjęciem prawdziwości wspomnianej hipote-
zy przemawiają następujące fakty:
 - poziom dochodów rozporządzalnych w gospodarstwach domowych rolników spadł 

w stosunku do poziomu w gospodarstwach domowych pracowników (różnica na rzecz 
gospodarstw pracowników wzrosła o 7,8 p.p.);

 - zmniejszyły się wydatki gospodarstw rolników w porównaniu z wydatkami gospodarstw 
pracowników i dotyczy to nie tylko całkowitej kwoty wydatków na osobę, ale również 
wydatków na towary i usługi konsumpcyjne oraz główne ich kategorie;

 - o ile w 2006 roku gospodarstwa rolników wydawały więcej na żywność i napoje bez-
alkoholowe niż gospodarstwa pracowników, to w 2015 roku relacja ta się odwróciła, 
przy czym relatywny spadek nie odnosi się jedynie do kwoty przeznaczanej na żywność 
i napoje bezalkoholowe, ale także do spożycia ilościowego dotyczącego większości po-
zycji asortymentowych.
W świetle drugiej hipotezy badawczej między latami 2006 i 2015 zmniejszyła się róż-

nica między poziomem życia w gospodarstwach domowych pracujących na własny rachu-
nek i w gospodarstwach domowych pracowników. Hipotezę tę należy również przyjąć jako 
prawdziwą, bowiem w badanym okresie:
 - dysproporcja w poziomie dochodów między gospodarstwami domowymi pracujących na 

własny rachunek i gospodarstwami domowymi pracowników zmniejszyła się o 7,6 p.p.; 
 - poziom wydatków w gospodarstwach pracujących na własny rachunek zbliżył się do 

poziomu wydatków w gospodarstwach pracowników tak w przypadku całkowitej kwoty 
wydatków na osobę, jak i w przypadku wydatków na towary i usługi konsumpcyjne oraz 
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wszystkie ich składowe (wyjątek od tej reguły stanowią jedynie wydatki na wyposażenie 
mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego);

 - ilość spożywanych produktów w gospodarstwach pracujących na własny rachunek też 
zbliżyła się do ilości odnoszącej się do gospodarstw pracowników;

 - standard wyposażenia w gospodarstwach pracujących na własny rachunek coraz mniej 
odróżnia się od standardu wyposażenia w gospodarstwach pracowników.
Wydaje się, że krótkiego komentarza wymagają także te wyniki znajdujące się w tabe-

lach 1-4, które dotyczą gospodarstw emerytów i rencistów. Otóż relacja między dochodami 
rozporządzalnymi na osobę w tych dwóch grupach gospodarstw domowych a dochodami 
rozporządzalnymi na osobę w gospodarstwach domowych pracowników w okresie 2006-
2015 niewiele się zmieniła. Trzeba też zauważyć, że w 2015 roku dysproporcja między 
poziomem dochodu w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów oraz w gospodar-
stwach domowych pracowników była względnie mała i taka sama konstatacja może zostać 
sformułowana również w odniesieniu do całkowitych wydatków oraz wydatków na towary 
i usługi konsumpcyjne. Natomiast spożycie w ujęciu ilościowym w gospodarstwach eme-
rytów i rencistów na tle spożycia w gospodarstwach pracowników w przypadku większości 
asortymentów zwiększyło się. Z kolei porównanie frakcji gospodarstw domowych emery-
tów i rencistów wyposażonych w poszczególne przedmioty trwałego użytku z analogiczną 
frakcją w grupie gospodarstw domowych pracowników pozwala na wyciągnięcie wniosku, 
że istniejące różnice w wyposażeniu uległy bardzo dużej redukcji. Tak więc w niektórych 
wymiarach materialne warunki życia w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów 
w porównaniu z gospodarstwami domowymi pracowników polepszyły się, a w niektórych 
pozostały mniej więcej stałe.

W ramach podsumowania warto dodać, że – bez względu na społeczno-ekonomiczną 
grupę – stopień wyposażenia gospodarstw domowych w Polsce w przedmioty trwałego 
użytku, takie jak urządzenia do odbioru TV satelitarnej lub kablowej, odtwarzacze DVD, 
kamery wideo, cyfrowe aparaty fotograficzne, komputery (w tym z dostępem do Internetu), 
telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe czy zmywarki do naczyń z roku na rok coraz 
bardziej się ujednolica (Zwiech, Turczak 2013).
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Socio-Economic Group and Standard of Living in Poland

Summary

The aim of the paper is to compare the standard of living in Poland between 
households of employees, farmers, self-employed persons, retirees and pensioners 
as well as to identify the changes that occurred in this regard over the years 2006-
2015. The standard of living is defined as the degree of satisfaction of material 
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needs and is described using only objective measures. The level of available income 
per person, the value of expenditures per person, consumption of various foodstuffs 
per person and the degree of equipment of households with the selected durable 
goods are analysed. Knowledge of the existing differences in standards of living 
between socio-economic groups of households is useful both for entrepreneurs of-
fering consumer goods and services in the Polish market and for decision-makers in 
the public sphere shaping the economic and social policy of the state.

Key words: standard of living, household, socio-economic group, Poland.

JEL codes: C65, D12, D63

Социально-экономическая группа и уровень жизни в Польше

Резюме

Цель статьи – сопоставить уровень жизни в Польше между домохозяйст-
вами работников, земледельцев, работающих на свой счет и пенсионеров (по 
старости и по инвалидности), а также выявить изменения, произошедшие  
в этом отношении в 2006-2015 гг. Жизненный уровень определили как степень 
удовлетворения материальных потребностей и описали исключительно с помо-
щью объективных критериев. Провели анализ уровня располагаемого дохода 
на одного человека, размер расходов на одного человека, объем потребления от-
дельных видов продуктов питания на лицо и степень оснащения домохозяйств 
избранными предметами длительного пользования. Знания о существующих 
отличиях в уровне жизни между социально-экономическими группами домо-
хозяйств пригодны как для предпринимателей, предлагающих потребительские 
блага и услуги, так и для принимающих решения в публичной сфере, которые 
формируют экономическую и социальную политику государства.

Ключевые слова: уровень жизни, домохозяйство, социально-экономическая 
группа, Польша.
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