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Sytuacja mieSzkaniowa młodych małżeńStw  
w powiecie elbląSkim1

(Streszczenie)

W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące sytuacji mieszkaniowej młodych małżeństw 
w powiecie elbląskim. Do badania wykorzystano ankietę skierowaną do nowożeńców, bazującą 
na pracy J. Korniłowicza (2003). Materiał badawczy zebrano przy współpracy z Urzędami Stanu 
Cywilnego wszystkich gmin w powiecie. Do opracowania wyników badań wykorzystano metodę 
wskaźnikową, zaproponowaną przez A. Andrzejewskiego (1987). Celem pracy była analiza sytuacji 
mieszkaniowej młodych małżeństw. Wyniki badań wskazują na dość wysoką samoocenę warunków 
mieszkaniowych nowożeńców po ślubie. Najczęstszą formą zamieszkania po ślubie były w opinii 
respondentów własne mieszkanie (w tym obciążone hipoteką), zamieszkiwanie wraz z rodziną 
jednego z małżonków oraz rozpoczęcie budowy domu.

Słowa kluczowe: mieszkanie; małżeństwo; sytuacja mieszkaniowa; warunki życia 

1. Wprowadzenie

Zawarcie związku małżeńskiego to kolejna faza cyklu życia człowieka. Jednym 
z atrybutów tego procesu jest samodzielność zamieszkiwania. W Polsce, mimo 
znacznego upowszechnienia budownictwa mieszkaniowego, kwestia mieszkanio-
wa dotyka w sposób szczególny młodych ludzi. Mieszkanie jako dobro niezbędne 
do codziennej egzystencji jest mimo wszystko trudne do osiągnięcia dla ludności 
w wieku produkcyjnym, która rozpoczyna swoją aktywność zawodową. Jest to 
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konsekwencją przede wszystkim niekorzystnej relacji wynagrodzenia do ceny me-
tra kwadratowego mieszkania, toteż częstą praktyką staje się mieszkanie z rodziną 
czy wynajmowanie jednej izby w mieszkaniach przeznaczonych na wynajem2.

Taki  stan  rzeczy  rzutuje  z  kolei  na  sytuację mieszkaniową kraju. Polskie 
mieszkania są względnie małe i przeludnione, sytuując kraj na ostatnich miejscach 
wśród państw Unii Europejskiej w tej dziedzinie3. Fakt nieuporządkowanej sytuacji 
mieszkaniowej wpływa także na decyzje matrymonialne i prokreacyjne, ponieważ 
przy trudnościach na rynku pracy oraz relatywnie niskich dochodach rozporządzal-
nych młodych ludzi ich decyzje o posiadaniu potomstwa są odkładane w czasie4.

W literaturze przedmiotu5 podkreśla się doniosłość problematyki badawczej 
związanej z sytuacją mieszkaniową młodych ludzi, co przekłada się na nieliczne 
analizy empiryczne6. Szczególnie wyraźny jest brak badań pierwotnych.

2  Z  badań  przeprowadzonych  przez Uniwersytet  Łódzki  dla Domu Kredytowego Notus 
w 2010 roku wynika, że ponad połowa (54%) młodych małżeństw nie posiada nieruchomości 
na własność, dlatego też zajmują oni mieszkania spółdzielcze, wynajmują je, bądź mieszkają 
z  rodziną  czy  krewnymi.  Por.  http://tuznajdziesz.pl/nieruchomosci/aktualnosci/mlodzi-nie-
-mieszkaja-na-swoim,648/; stan na dzień 30.03.2015 r.

3  W raporcie Better Life Index sytuacja mieszkaniowa w Polsce jest jedną z najgorszych spośród 
państw OECD, por. http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/housing/; stan na dzień 10.06.2014 
r. Zobacz też: Sytuacja mieszkaniowa w Polsce 2012. Raport, http://www.pzfd.pl/_files/img_si-
tes/Raport%20Sytuacja%20mieszkaniowa%20w%20Polsce.pdf; stan na dzień 30.03.2015 r.

4 A. Kwak, Kierunki przemian rodziny. Alternatywy dla małżeństwa, XIII Roczniki Socjologii 
Rodziny, Wyd. UAM, Poznań 2001, s. 19–27; Z. Dąbrowska, Małżeństwa w Polsce współczesnej. 
Studium empiryczne. XIII Roczniki Socjologii Rodziny, Wyd. UAM, Poznań 2001, s. 29–43.

5 A. Andrzejewski, Polityka mieszkaniowa,  PWE, Warszawa,  1987,  s.  219–253; J. Rugg, 
Young people, Housing and Social Policy, Routledge, London & New York, 1999, s. 3–10; 
M. Cesarski, Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1988–2005: dziedzictwo i przemiany, 
Wyd. SGH, Warszawa 2007, s. 191–199; R. Forrest, Young people and housing, transitions, 
trajectories and general fractures, Routledge, New York 2012, s. 1–17; M. Cesarski, Polityka 
mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918–2010. Dokonania i wpływ polskiej szkoły 
badań, Wyd. SGH, Warszawa 2013, s. 229–234.

6 H. Kulesza, Problem mieszkaniowy młodego pokolenia w Polsce. Drogi rozwiązywania 
w warunkach rynkowych, IGM, Kraków 1999, s. 179; J. Korniłowicz, Sytuacja mieszkaniowa 
małżeństw zawieranych w miastach, Wyd. IRM, Kraków 2003, s. 79; E. Świetlik, M. Mucha, 
Warunki mieszkaniowe młodych małżeństw w Polsce, Człowiek  i Środowisko 2008/32/1–2, 
s. 103–120; P. Ulman, Sytuacja mieszkaniowa polskich rodzin w świetle danych z badania 
budżetów gospodarstw domowych, w: M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost 
gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 486–496; P. Ulman, A. Wałęga, Sytuacja mieszkaniowa 
młodych małżeństw w Polsce, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja 
dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rze-
szowskiego, Rzeszów 2012, s. 126–136.
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Powyższe przesłanki skłoniły autora do podjęcia tej tematyki i próby zbadania 
sytuacji mieszkaniowej młodych małżeństw. Do badań wybrany został powiat 
elbląski7. Bezpośrednią inspiracją zaś stały się przeprowadzone przez Jana Korni-
łowicza w Instytucie Rozwoju Miast w 2002 roku badanie ankietowe, dotyczące 
sytuacji mieszkaniowej małżeństw zawieranych w miastach. 

Przedmiotem badań uczyniono, zgodnie z postulatami Adama Andrzejew-
skiego (1987), zasoby mieszkaniowe oraz sposób ich użytkowania. Dokonano 
tego poprzez strukturalną i przeciętną analizę wskaźnikową. 

Metoda badań w niniejszej pracy opiera się w znacznej mierze na ankiecie 
zaproponowanej przez J. Korniłowicza (2003), w której dokonano niezbędnych 
uaktualnień i dostosowano ją do obecnych trendów rynkowych. Poszerzono ją 
jednakże,  na  skutek  analizy  przedmiotu,  o  zestaw pytań mających  charakter 
wartościujący (jakościowy). Współcześnie bowiem, głównie w ekonomii anglo-
saskiej, szczególnie mocno akcentuje się cechy jakościowe badań infrastruktury 
społecznej, które składają się na dobrostan społeczny obywateli  (well-being). 
Warunki mieszkaniowe zaś i ich jakość odgrywają w nich znaczącą rolę.

2. charakterystyka obszaru i podmiotu badań

Powiat elbląski  jest  jednym z 21 powiatów województwa warmińsko-mazur-
skiego. W 2013 roku zamieszkiwało go niewiele ponad 58,2 tys. mieszkańców8, 
z czego ok. 24% stanowiła ludność w wieku 20–34 lat. W jego skład wchodzi 
9 gmin, z czego trzy (Młynary, Tolkmicko, Pasłęk) to gminy miejsko-wiejskie, 
a pozostałych siedem (Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, 
Rychliki) to gminy wiejskie.

W ramach realizowanych badań zdecydowano się na badanie pełne9. Zamie-
rzeniem autora było dotarcie do wszystkich nowożeńców. W tym celu nawiązano 

7  Powiat  elbląski  został wybrany do badania  pilotażowego  (zasadnicze  badanie  obejmowało 
wschodnie województwa kraju, tj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, 
podkarpackie) jako stosunkowo niewielka jednostka samorządu terytorialnego o miejsko-wiej-
skim charakterze. Stanowiąc naturalne zaplecze większego ośrodka miejskiego (powiat grodzki 
Elbląg) dawał nadzieję na potencjalnie wysoką stopę zwrotu ankiet (biorąc pod uwagę jego 
liczebność oraz strukturę demograficzną).

8  Wszystkie dane demograficzne dla powiatu zaczerpnięto z Banku Danych Lokalnych GUS.
9  Autor ma  jednocześnie  świadomość,  że  postępujące  zmiany  cywilizacyjne  dotykają  także 

życia rodzinnego, co wyraża się m.in. spadkiem liczby zawieranych małżeństw oraz wzrostem 
odsetka związków kohabitacyjnych. Dotarcie do takich par jest znacznie utrudnione, stąd też, 
biorąc pod uwagę pewną niedoskonałość badań, zdecydowano się dotrzeć do wszystkich par, 
które  zdecydowały  się  sformalizować  swój  związek.  Jak  pokazało  badanie,  czasem nawet 
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współpracę z Urzędami Stanu Cywilnego każdej z gmin i rozesłano do nich ankiety 
celem przedłożenia nupturientom, którzy w 2013 roku zawierali związek małżeński10.

Na potrzeby badania niezbędnym było ustalenie górnej granicy wieku, dla 
której zasadne jest sformułowanie „młode małżeństwo”. Uwzględniając obecne 
zmiany w strukturze społeczeństwa oraz zmiany stylu życia (wydłużenie wieku 
pozostawania poza rynkiem pracy, dłuższa edukacja, odkładane w czasie decyzje 
matrymonialne i prokreacyjne) oraz podobne trudności dostrzeżone w literaturze 
przedmiotu11, zdecydowano się ustalić górną granicę wieku dla obojga nowożeń-
ców na czterdzieści lat12. Szczegółowe informacje otrzymane z przeprowadzonego 
badania zaprezentowano w tabeli 113. 

Najliczniejszą grupą zawierających związek małżeński na terenie powiatu 
elbląskiego w 2013 roku były osoby w wieku 25–29 lat (wykres 1). Koresponduje 
to z ogólnopolskim trendem późniejszego podejmowania decyzji matrymonial-
nych w społeczeństwie. Wedle informacji GUS w 2012 roku dominanta wieku 
nupturienta płci męskiej to 28 lat, natomiast nupturienta płci żeńskiej – 26 lat. 
W momencie formalizowania małżeństwa aż 49% ankietowanych kobiet i 46% 
mężczyzn  znajdowało  się w  tym przedziale wiekowym. Z  analizy  struktury 
wiekowej wynika ponadto, że mężczyźni relatywnie częściej niż kobiety zawie-

z przyczyn obiektywnych nie było możliwości dotarcia do wszystkich nupturientów. Działo 
się tak w sytuacji, gdy związek został zawarty za granicą, bądź w innym USC na terenie kraju. 
Do macierzystego USC nowożeńca spływa jedynie informacja o zmianie stanu cywilnego, bez 
obecności  samego  zainteresowanego w urzędzie  zgodnym z  adresem zameldowania. Takie 
sytuacje nastąpiły w kilku gminach wiejskich (ślub poza granicami kraju), co czasem istotnie 
zmieniło wskaźnik stopy zwrotu ankiet.

10  Była to podstawowa zmiana w stosunku do badań J. Korniłowicza, który zrealizował swoje bada-
nie w parafiach. Wydaje się, że badanie w gminach znacznie zwiększyło liczbę ankietowanych. 
Nawet bowiem zawarcie ślubu konkordatowego wymusza złożenie stosownych dokumentów 
w odpowiednim USC.

11 P. Ulman, Sytuacja…, s. 487.
12  Zgodnie z definicją GUS młodym małżeństwem jest związek kobiety poniżej 30 roku życia 

oraz mężczyzny poniżej 35 roku życia. Postrzeganie tej kategorii zmienia się wraz ze zmianami 
światopoglądowymi i stylem życia. Takie sygnały dostrzec można było już pod koniec XX wie-
ku w pracach polskich badaczy tego problemu, por. H. Kulesza, Problem…, s. 15. Późniejsze 
prace, przywołując jednocześnie wcześniejsze ustalenia terminologiczne, świadomie rozszerzały 
jednak tę granicę do 40 lat. Zob. szczególnie P. Ulman, Sytuacja…, s. 487–488.

13  Tabela przedstawia liczbę pozyskanych ankiet (dla nowożeńców w wieku do 40 lat) w stosunku do 
całkowitej liczby zawartych małżeństw w powiecie elbląskim w 2013 roku. Wśród grupy nieobjętej 
badaniem znalazły się zatem: 1) pary w wieku powyżej 40 lat; 2) pary, które zawarły związek 
małżeński w innym urzędzie bądź za granicą (bez względu na wiek); 3) pary, które odmówiły 
udziału w badaniu i nie wypełniły ankiety (bez względu na wiek). Autor, mimo powziętych prób, 
nie był w stanie ustalić, jaki odsetek par w przypadku pkt. 2 i 3 stanowiły młode małżeństwa. 
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rali związek małżeński będąc w wieku powyżej 30 lat. Wśród grupy wiekowej 
18–24 lat zdecydowanie zaś przeważały kobiety. Związki małżeńskie zawarte 
w wieku 35 lat i więcej stanowiły marginalną część próby badawczej.

TABELA 1: Liczba zawartych małżeństw w powiecie elbląskim w 2013 roku oraz stopa zwrotu ankiet

Lp. Gmina Liczba  
zawartych małżeństw

Liczba  
pozyskanych ankiet

Stopa zwrotu 
(responserate)

1 Elbląg 31 0a) 0
2 Godkowo 14 5 35,71
3 Gronowo Elbląskie 19 19 100,00
4 Markusy 14 10 71,43
5 Milejewo 11 7 63,63
6 Młynary 18 7 38,89
7 Pasłęk 73 72 98,63
8 Rychliki 23 12 52,17
9 Tolkmicko 28 24 85,71

Razem 231 156 67,53

Objaśnienia: Na skutek współpracy grodzkiego powiatu Elbląg i gminy wiejskiej Elbląg, nupturienci 
z tej ostatniej gminy formalizują swój związek w USC w Elblągu, razem z mieszkańcami miasta. 
Takie porozumienie uniemożliwiło wychwycenie nupturientów gminy wiejskiej, stąd też w badaniu 
nie uwzględniono żadnych danych z tej gminy. Jak się okazało, badania nie przeprowadzono wśród 
31 par z tej gminy (Dane BDL za 2013 rok).
Źródło: oprac. własne.

WYKRES 1: Struktura wiekowa nowożeńców powiatu elbląskiego w 2013 roku według płci

Źródło: oprac. własne.
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W strukturze wykształcenia kobiet (wykres 2) najwięcej było takich, które 
legitymowały się wykształceniem wyższym (41%) oraz średnim (38,5%). Taki 
podział wpisuje się w ogólnopolską charakterystykę, według której Polka wstę-
pująca w związek małżeński miała wykształcenie najczęściej wyższe i średnie. 
Wśród mężczyzn dominowało zaś wykształcenie średnie (37,8%) oraz wyższe 
(28,2%), co także stanowiło potwierdzenie krajowych statystyk nowożeńców. 
Z przeprowadzonych przez GUS analiz wynika ponadto, że systematycznie maleje 
odsetek panien i kawalerów z wykształceniem zawodowym, co znalazło także 
potwierdzenie wśród respondentów (choć nadal zdecydowanie przeważają w tej 
grupie mężczyźni, albowiem w 2013 roku spośród nowożeńców wykształcenie 
zawodowe miało ponad dwukrotnie więcej mężczyzn niż kobiet). Wykształcenie 
podstawowe i gimnazjalne reprezentowane było przez znikomy odsetek respon-
dentów, nie przekraczając łącznie 5%, zarówno pośród kobiet, jak i mężczyzn.

Zdecydowanie najliczniej reprezentowanym w badaniu miejscem zamiesz-
kania była wieś (wykres 3), co wiąże się z wiejskim lub ewentualnie miejsko-
-wiejskim charakterem powiatu. Na wsi mieszkało ponad 40% kawalerów oraz 
prawie 50% panien tego powiatu. 

WYKRES 2: Struktura wykształcenia nowożeńców powiatu elbląskiego w 2013 roku według płci 
(w %)

Źródło: oprac. własne.
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WYKRES 3: Miejsce zamieszkania nowożeńców powiatu elbląskiego w 2013 roku według płci (w %)

Źródło: oprac. własne.

Drugi z kolei najwyższy odsetek charakteryzował miasta do 20 tys. miesz-
kańców, co także koresponduje z profilem administracyjnym gminy. Wszystkie 
miasta gmin miejsko-wiejskich (Młynary, Pasłęk, Tolkmicko) to miasta nieprze-
kraczające 20 tys. mieszkańców. W takich miastach zamieszkiwało ok. 30% re-
spondentów. Spośród pozostałych alternatyw względnie najczęściej wskazywano 
miasto w przedziale 101–200 tys. ludności. Wydaje się, że da się to wytłumaczyć 
specyfiką województwa warmińsko-mazurskiego, w którym zaledwie w dwóch 
miastach zamieszkiwało powyżej 100 tys. (Olsztyn i Elbląg). W województwie 
brak ponadto metropolii o liczbie ludności przekraczającej 200 tys. Mieszkańcy 
powiatu elbląskiego stanowią zaś silną grupę migrującą do sąsiedniego woje-
wództwa pomorskiego,  szczególnie  do Trójmiasta,  czemu  sprzyja  najbliższe 
sąsiedztwo tych powiatów i województw. Należy przypuszczać, że ten kierunek 
był w badaniu znacząco reprezentowany.
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WYKRES 4: Przeciętny miesięczny dochód netto na 1 osobę wśród nowożeńców powiatu elblą-
skiego w 2013roku (w %)

Źródło: oprac. własne.

W kwestii dochodowej natomiast ankietowani wpisywali się w gospodarczy 
portret województwa, które zalicza się do tych regionów, w których aktywność 
na rynku pracy, stopa bezrobocia czy wreszcie poziom wynagrodzeń i dochodów 
jest jednym z najniższych w kraju. Ponad 70% nowożeńców (wykres 4) dekla-
rowało dochód netto w nowopowstałym gospodarstwie domowym na 1 osobę 
poniżej 2 tys. zł. Co szczególnie istotne, największy odsetek stanowiły te pary, 
w których wskazywano dochód poniżej 1 tys. na osobę. Wydaje się, że w pew-
nym stopniu mogło mieć to związek z wiejskim charakterem powiatu, a także 
istotnymi trudnościami w znalezieniu zatrudnienia. Innym argumentem mógł też 
być stosunkowo krótki czas aktywności zawodowej wśród pracujących, który jest 
związany z wiekiem. To z kolei mogło przełożyć się na wysokość wynagrodzenia. 
Na tym tle zauważyć wypada ok. 10% gospodarstw domowych, w których dochód 
netto był wyższy niż średnia dla kraju i w przypadku badania wyniósł powyżej 
3 tys. zł na osobę. Nie zmieniło to jednak faktu, że potencjalna siła nabywcza 
mieszkańców powiatu, także w kwestii mieszkaniowej, jest niska, a jednocześnie 
wysoce niekorzystna z perspektywy poziomu życia w tym regionie i zamożności 
jego mieszkańców. 
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3. warunki i plany mieszkaniowe młodych małżeństw  
w świetle wyników badań

Teorią drugiego przejścia demograficznego tłumaczy się postępujące zmiany stylu 
życia oraz zmiany w strukturze demograficznej społeczeństwa. Przeobrażenia 
te dotknęły również aspektów związanych z mieszkalnictwem. Jak zaznaczono 
wcześniej, jedną z nadrzędnych wartości nowopowstałego gospodarstwa domowe-
go była samodzielność zamieszkiwania. Obecnie tę samodzielność dostrzec moż-
na już przed sformalizowaniem związku (wykres 5). Bowiem spośród młodych 
małżeństw powiatu elbląskiego zaledwie 28,8% mieszkała przed ślubem osobno. 
Co szczególnie znamienne, aż 23,7% nowożeńców mieszkało przed ślubem we 
własnym, zakupionym wspólnie mieszkaniu. Najczęstszą jednak praktyką było 
wspólne zamieszkiwanie w wynajętym mieszkaniu, co było udziałem 30% par. 
Przeprowadzone badanie dowiodło tym samym, że samodzielność zamieszki-
wania dopiero po ślubie straciła na znaczeniu i często mogła być konsekwencją 
braku alternatywy dla takiego stanu rzeczy. Warto jeszcze zaznaczyć, że jako 
inne sposoby zamieszkania przed zmianą stanu cywilnego wskazywano wspólne 
życie przy rodzicach jednej ze stron.

WYKRES 5: Sposób zamieszkiwania przed ślubem nowożeńców powiatu elbląskiego w 2013 
roku (w %)

Źródło: oprac. własne.
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W badaniach sytuacji mieszkaniowej uwzględnia się, o czym pisano wcze-
śniej,  stan  zasobów mieszkaniowych, który wyraża  się m.in. poprzez analizę 
wyposażenia mieszkań w  instalacje  sanitarno-techniczne. Mieszkania,  które 
nowożeńcy powiatu elbląskiego użytkowali przed ślubem były w 100% skana-
lizowane, a zaledwie cztery z nich (2,5%) nie były wyposażone w łazienkę oraz 
ustęp spłukiwany i były to mieszkania komunalne. Centralnego ogrzewania nie 
miało 15% mieszkań, natomiast gazu z sieci pozbawiona była dokładnie połowa 
mieszkań. Brak wyposażenia w gaz z sieci to jednocześnie coraz częściej świa-
doma  rezygnacja aniżeli uciążliwa niedogodność. Mieszkania ankietowanych 
wyposażone były nieco korzystniej od przeciętnej dla powiatu i dotyczy to każdej 
z analizowanych instalacji.

Fundamentalnym z  punktu widzenia  całego  badania  było  pytanie  o  pla-
ny  związane  ze  sposobem zamieszkiwania  po  ślubie.  Jak wykazało  badanie  
(wykres 6), zaskakująco wiele par, biorąc pod uwagę wcześniejszą analizę do-
chodową, zadeklarowało chęć rozpoczęcia budowy domu. Co zrozumiałe jednak, 
było  to udziałem osób o najwyższym poziomie dochodów, które przodowały 
w tych wskazaniach. Istotnym czynnikiem wydawał się ponadto wiejski charak-
ter większości gmin, gdzie budowa domu jest znacznie powszechniejsza aniżeli 
w większych ośrodkach miejskich.

Najwięcej  jednak wskazań dotyczyło  zamieszkania w  zakupionym przed 
ślubem mieszkaniu  (19,2%)14  oraz  chęci  zakupienia mieszkania  korzystając 
z kredytu hipotecznego (17,3%). Respondenci w każdym właściwie przedziale 
dochodowym wskazywali  te możliwości  jako najbardziej  im odpowiadające. 
Częstą  formą  rozwiązania problemu z mieszkaniem było  także  zamieszkanie 
z rodziną jednego z małżonków w domu jednorodzinnym, co charakteryzowało 
szczególnie wskazania w ostatniej  grupie  dochodowej,  do  tysiąca  złotych na 
osobę w nowym gospodarstwie domowym. W planach nowożeńców relatywnie 
najrzadziej przejawiały się starania o mieszkania gminne czy z Towarzystw Bu-
downictwa Społecznego. Nie znajdowało także uznania wynajmowanie pokoju 
w mieszkaniach na wynajem (wspólnie z innymi użytkownikami) oraz pokoju 
przy obcej rodzinie. Wskazania te również były domeną małżeństw, w których 
dochód na osobę nie przekraczał tysiąca złotych.

14  Które uwzględniono w odpowiedzi „inne”.
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WYKRES 6: Plany związane z zamieszkaniem po ślubie wśród nowożeńców powiatu elbląskiego 
w 2013 roku (w %)

Źródło: oprac. własne.

Kolejną analizowaną kwestią była samoocena sytuacji mieszkaniowej nowo-
żeńców po ślubie. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, uwzględniając kondycję 
dochodową oraz sposób zamieszkiwania przyszłych małżonków przed ślubem, 
generalnie młodzi ludzie są zadowoleni ze swojej sytuacji mieszkaniowej. Naj-
większa grupa osób oceniła swoją sytuację jako zadowalającą (63,2%). Bardzo 
dobrze swoją sytuację po ślubie oceniło 32,3%, a źle – zaledwie 4,5% (wykres 7). 
Najwyższe wskazania były udziałem osób, które mieszkały już przed ślubem we 
własnym mieszkaniu, rozpoczną budowę domu, bądź zamieszkają przy rodzinie 
jednego z małżonków w domu jednorodzinnym.

W badaniu przedmiotem analizy uczyniono także realne aspiracje małżon-
ków związane z posiadaniem mieszkania  i  jego utrzymaniem. Respondentów 
poproszono o wskazanie najbardziej odpowiadającej im formy zabudowy oraz 
jej wielkości. Co interesujące, aż 82 pary (52,6%) uznały, że byłyby w stanie 
utrzymać  samodzielnie  dom  jednorodzinny.  Jako  optymalny  (i możliwy  do 
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utrzymania) wskazano dom o przynajmniej trzech pokojach15. Prawie 45% re-
spondentów wskazało natomiast jako optymalne dla siebie mieszkanie w bloku 
mieszkalnym. Najczęściej  zaś wymieniano mieszkanie  o  dwóch  bądź  trzech 
pokojach (po około 22% wskazań w całości). Wydaje się, że dość optymistyczne 
deklaracje co do optymalnego mieszkania nie miały charakteru merytorycznej 
oceny, a raczej wyobrażeń o wymarzonym lokum.

WYKRES 7: Samoocena sytuacji mieszkaniowej po ślubie wśród nowożeńców powiatu elbląskiego 
w 2013 roku (w %)

Zła

Zadowalająca

Bardzo dobra

Źródło: oprac. własne.

Nowożeńców zapytano ponadto o ewentualność zaciągnięcia kredytu hipo-
tecznego, skłonność do migracji oraz potencjalnego wyjazdu na zagraniczny pobyt 
stały (tabela 2). W odpowiedziach respondentów zaobserwowano umiarkowaną 
tolerancję dla posiłkowania się kredytem hipotecznym w sfinansowaniu zakupu 
mieszkania. Mogło to być spowodowane dość rygorystyczną polityką banków 
komercyjnych  skierowaną  do  potencjalnych  kredytobiorców  i  realną  oceną 
możliwości jego uzyskania. Połowa młodych małżeństw rozważała taką opcję 
w celu sfinansowania zakupu nieruchomości. W większości wypadków były to 
osoby z wykształceniem wyższym.

15  W tym przypadku w ankiecie pytano o liczbę pokoi a nie izb – podstawowej kategorii pojęciowej 
funkcjonującej w badaniach GUS. 
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TABELA 2: Skłonność do zaciągnięcia kredytu hipotecznego, migracji oraz wyjazdu na pobyt stały 
wśród nowożeńców powiatu elbląskiego w 2013 roku (%)

Lp. Wyszczególnienie Tak Nie Trudno powiedzieć

1 Czy  rozważają  Państwo  zaciągnięcie  kredytu 
hipotecznego na zakup własnego mieszkania? 50,0 44,2 5,8

2 Czy byliby Państwo gotowi do wyjazdu z Polski, 
aby poza granicami zarobić na mieszkanie? 59,6 36,5 3,8

3 Czy byliby Państwo gotowi do wyjazdu z Polski 
za pracą i mieszkaniem na stałe? 34,6 60,9 4,5

Źródło: oprac. własne na podst. wyników badań.

Niespełna 60% nowożeńców uwzględniało w swoich małżeńskich planach 
zagraniczny wyjazd, który pozwoliłby zgromadzić środki na zakup mieszkania 
w kraju. Było to udziałem przede wszystkim osób z wykształceniem wyższym 
i  średnim, choć akceptacja  tego  typu działań ujawniała  się  także wśród osób 
z wykształceniem zawodowym.

Znacznie mniejsza grupa małżonków gotowa była do wyjazdu za granicę na 
stałe. W strukturze wykształcenia tej grupy ankietowanych dominowały osoby 
z wykształceniem zawodowym i niższym. Należy przypuszczać, że takie plany 
były konsekwencją trudności na krajowym rynku pracy, związanych zarówno 
z bezrobociem, jak i relatywnie niskimi stawkami płac. Ponad 60% ankietowanych 
negowało jednak taką możliwość w niedalekiej przyszłości.

4. Społeczno-ekonomiczna analiza sytuacji młodych małżeństw  
według form zamieszkania po ślubie

W dalszej części prac szczególną uwagę poświęcono najczęściej deklarowanym 
planom mieszkaniowym po ślubie. Wobec powyższego szczegółowo przeanalizo-
wano sytuację mieszkaniową oraz portret społeczno-gospodarczy nowożeńców, 
którzy w  ankiecie wskazali  chęć  budowy domu,  zaciągnięcie  kredytu  hipo-
tecznego na zakup nieruchomości, wspólne zamieszkiwanie z rodziną jednego 
z współmałżonków oraz mieszkanie w wynajętym samodzielnym mieszkaniu.

Wśród małżonków, którzy deklarowali rozpoczęcie budowy domu zdecydo-
wanie przeważają osoby z wykształceniem wyższym, stanowiąc wśród kobiet 
nawet  65% wszystkich wskazań. W badanej  grupie mężczyzn  dominowało 
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wykształcenie średnie i wyższe (po 45%). Nie zaobserwowano natomiast chęci 
budowy domu wśród osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym. 

Biorąc zaś pod uwagę strukturę dochodową, wskazać wypada jej duże zróż-
nicowanie,  jednak z nieznaczną dominacją najwyższego przedziału  (powyżej 
3 tys. zł na osobę, co trzecie wskazanie w badaniu). Co istotne, deklaracje takie 
pojawiły się  także wśród osób z drugiego przedziału  (1–1,5  tys. zł na osobę, 
czwarta część wskazań). Można przypuszczać, że ewentualne decyzje były wy-
padkową wcześniej powziętych działań, dotyczących przykładowo otrzymania 
działki pod zabudowę na skutek wewnątrzrodzinnych ustaleń. W innym bowiem 
przypadku zasygnalizowane w ankiecie dochody istotnie ograniczają możliwości 
takich przedsięwzięć.

Jednocześnie osoby takie postrzegały swoją sytuację wyłącznie jako bardzo 
dobrą  lub zadowalającą  (mniej więcej po połowie wskazań).  Jak  się ponadto 
okazało,  takie pary przed ślubem mieszkały przede wszystkim w mieszkaniu 
jednej z rodzin (43% wszystkich odpowiedzi) oraz w wynajętym samodzielnym 
mieszkaniu (35% odpowiedzi). Biorąc pod uwagę natomiast miejsce zamieszka-
nia takich par, badanie wykazało zdecydowaną dominację obszarów wiejskich 
(blisko 70% wszystkich wskazań), co może potwierdzać wcześniejsze przypusz-
czenia o względnie łatwiejszym dostępie do działek pod zabudowę. Co również 
nie powinno dziwić, aż 75% respondentów deklarowało chęć posiłkowania się 
kredytem hipotecznym w  celu  sfinansowania  takiej  budowy,  a  52%  spośród 
nich brało także pod uwagę czasową migrację zagraniczną, aby poza granicami 
zarobić na realizację swoich planów mieszkaniowych. Nadmienić jednocześnie 
trzeba, że osoby takie właściwie wykluczają stały zagraniczny wyjazd za pracą 
i mieszkaniem (dotyczyło to 87% młodych małżeństw).

Małżeństwa par, które zamierzały skorzystać z kredytu hipotecznego jako 
alternatywy dla zakupu własnego mieszkania, to przede wszystkim małżeństwa 
osób z wykształceniem wyższym. Ponadto plasowały się one w pierwszej czę-
ści tabeli dochodów (dominacja dochodu do 2 tys. zł na osobę), choć zauważyć 
należy, że osoby z wyższym przedziałem dochodowym również taką opcję brały 
pod uwagę. Generalnie rzecz biorąc, osoby z dochodem w każdym przedziale 
sygnalizowały podjęcie takich kroków, z różnym natomiast natężeniem.

Jak pokazało badanie, 70% ankietowych w tej grupie postrzegało swoją sy-
tuację po ślubie jako zadowalającą, dla dwóch par z kolei (7% zainteresowanych 
kredytem) ich sytuacja mieszkaniowa miałaby być zła. Pozostali postrzegali tę 
sytuację jako bardzo dobrą. Większość spośród tych par przed ślubem mieszkała 
już razem, lecz w wynajętym mieszkaniu. Dotyczyło to 70% par małżeńskich. 
Inną popularną formą zamieszkania przed ślubem wśród osób zamierzających 
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posiłkować się kredytem hipotecznym było mieszkanie oddzielnie. Taką odpo-
wiedź wskazało 18% par.

Największą popularnością kredyt hipoteczny cieszył się wśród małżonków 
zamieszkałych na wsi  i w małych miastach  (do 20  tys. mieszkańców), gdzie 
taką możliwość rozważało 2/3 ankietowanych wskazujących kredyt hipoteczny. 
Pomóc w  tym mogły nieznacznie wdrażane obecnie programy mieszkaniowe 
przy wsparciu rządu (m.in. mieszkanie dla młodych). Pary zainteresowane kre-
dytowaniem swojego mieszkania zdecydowanie brały także pod uwagę wyjazd 
zagraniczny (75% wskazań), co zaś do wyjazdu zagranicznego na stałe ich zdania 
były podzielone niemal po równo, z nieznaczną przewagą niezainteresowanych 
taką możliwością (56% odpowiedzi).

Znaczący odsetek par (blisko czwarta część ankietowanych) zdecydował się 
zamieszkać po ślubie w domu rodzinnym jednego z małżonków, uwzględniając 
zarówno dom wolnostojący(jednorodzinny) oraz blok mieszkalny. Dla  części 
z nich odbyło się to na zasadzie kontynuacji, ponieważ taką formę zamieszkania 
praktykowali już przed sformalizowaniem związku. Jak wykazały wyniki badań, 
były to przede wszystkim osoby o średnim wykształceniu, tak mężczyzny, jak 
i kobiety, zarówno dla deklarujących zamieszkanie z  rodziną w domu  jedno-
rodzinnym, jak i w bloku mieszkalnym. Badanie pokazało ponadto, że były to 
osoby o najniższym poziomie dochodów (około połowy małżeństw chcących 
zamieszkać w domu, jak i w bloku przy własnej rodzinie), co w pewien sposób 
tłumaczyć może wspomnianą formę zamieszkania.

Znamienną  informacją był  fakt,  że zdecydowana większość opisywanych 
nowożeńców postrzegała swoją sytuację mieszkaniową po ślubie jako zadowa-
lającą, a nawet bardzo dobrą. Zaledwie jedna para (pochodząca z miasta powyżej 
200 tys. mieszkańców) postrzegała swoją sytuację jako złą, mimo zamieszkania 
w domu  jednorodzinnym o przynajmniej czterech pokojach, w których  jeden 
przeznaczony był wyłącznie dla nich. Podkreśla to subiektywizm oceny swojej 
sytuacji przez jednostki. Wszystkie przebadane pary zadeklarowały, że w doce-
lowym miejscu zamieszkania po ślubie będą miały do dyspozycji przynajmniej 
jeden pokój do wyłącznej dyspozycji. Mowa tu zarówno o parach informujących 
o zamiarze mieszkania w domu jednorodzinnym, jak i bloku.

Jak wspomniano wcześniej, dla części z nich (ok. 30%) mieszkanie z rodziną 
było kontynuacją takiej formy jeszcze sprzed ślubu. Badanie pokazało jednak, że 
dla większości małżeństw zdecydowanych zamieszkać po ślubie przy rodzinie 
charakterystyczne było oddzielne mieszkanie przed ślubem (około połowy par 
udzieliło takiej odpowiedzi). Pogłębione analizy wyników badań wykazały także, 
że dominującym miejscem zamieszkania dla rodzin z domu jednorodzinnego była 
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wieś (74% wskazań), dla mieszkańców bloków było to miasto do 20 tys. miesz-
kańców. Wydaje się, że tę prawidłowość łatwo wytłumaczyć formą zabudowy 
obszarów wiejskich, wykluczającą generalnie szansę mieszkania w bloku, cha-
rakterystyczną z kolei dla zabudowy miejskiej.

Relatywnie częściej skłonni do kredytowania swojego przyszłego mieszkania 
byli nowożeńcy mieszkający w rodziną w bloku (50% pozytywnych odpowiedzi) 
aniżeli w domu jednorodzinnym (prawie 30% respondentów). Wysoki odsetek 
wskazań (powyżej 65% dla jednych i drugich par) dotyczył prawdopodobieństwa 
krótkiego wyjazdu  zagranicznego,  którego  celem miałoby być  zgromadzenie 
środków na  zakup własnego mieszkania. Pary  te  jednocześnie  zdecydowanie 
odrzucały możliwość wyjazdu z Polski na stałe (nawet 90% negatywnych od-
powiedzi dla małżeństw mieszkających z rodziną w bloku).

Kolejną grupą poddaną szczegółowej analizie były młode pary zamierzające 
mieszkać w wynajętym, acz samodzielnym mieszkaniu. Połowa z tak wyselek-
cjonowanej próby badawczej posiadała wykształcenie średnie. Zdecydowanie 
dominującym był deklarowany dochód nieprzekraczający przy tym 2 tys. zł na 
osobę (aż 87% nowożeńców udzieliło takiej odpowiedzi, wśród których najczę-
ściej wpisywano dochód do 1 tys. na osobę). Mieszkający w ten sposób postrzegali 
jednocześnie swoją sytuację jako zadowalającą (2/3 odpowiedzi) bądź bardzo 
dobrą. Zaledwie jedna para uznała swoją sytuację (mieszkanie w wynajętej ka-
walerce) jako złą. Badanie pokazało przy tym, że struktura obrazująca miejsce 
zamieszkania  jest  silnie zróżnicowana, z nieznaczną dominacją zamieszkania 
na wsi wśród populacji żeńskiej. W pozostałych przypadkach nie można było 
wskazać wyraźnej dominacji którejkolwiek z form. Taki wybór był aż w 60% 
kontynuacją stanu sprzed zawarcia związku, tyle bowiem par deklarowało wcze-
śniejsze wspólne zamieszkanie w mieszkaniu na wynajem.

Unikalną cechą tej części badanych jest największa deklarowana determinacja 
do zmiany tego stanu rzeczy, objawiająca się przede wszystkim przychylnością 
kredytowi hipotecznemu w poszukiwaniu alternatywy zamieszkania, wskazywaną 
przez połowę nupturientów. Jeszcze większy odsetek (75% badanych) rozważał 
tymczasowy wyjazd zagraniczny, aby w ten sposób pozyskać środki na zakup 
mieszkania. Lecz co szczególnie warte podkreślenia, aż 85% par wynajmujących 
mieszkanie poważnie zastanawiało się nad wyjazdem z Polski na stałe. Należy 
przypuszczać, że do takich opinii skłoniły ankietowanych właśnie kwestie zwią-
zane z formą własności mieszkań, które zasiedlają.
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5. zakończenie

Przeprowadzone badanie dotyczące sytuacji mieszkaniowej młodych małżeństw 
pozwoliło zebrać informacje od 156 par małżeńskich powiatu elbląskiego. Wyniki 
badania zestawiono z profilem demograficznym kobiet i mężczyzn zawierają-
cych związek małżeński w Polsce. Następnie dokonano szczegółowej analizy 
sytuacji mieszkaniowej młodych małżeństw powiatu elbląskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem deklarowanych planów mieszkaniowych po sformalizowaniu 
związku. Badanie pozwoliło na sporządzenie szeregu wniosków, wśród których 
do najważniejszych zaliczyć można:
1.  Kobieta zawierająca związek małżeński w powiecie elbląskim legitymowała 

się najczęściej wykształceniem wyższym, a mężczyzna średnim. Oboje zaś 
znajdowali się przedziale wieku 25–29 lat. Było to potwierdzeniem informacji 
publikowanych przez GUS, wedle których dominującym wiekiem dla zawar-
cia związku małżeńskiego w Polsce w 2013 roku był przedział 25–29 lat, 
oraz że wśród kobiet zmieniających stan cywilny dominowało wykształcenie 
wyższe, a wśród mężczyzn – wykształcenie średnie.

2.  Małżonkowie z powiatu elbląskiego pochodzili przede wszystkim ze środo-
wiska wiejskiego, co jest zgodne z profilem administracyjnym i urbaniza-
cyjnym powiatu. Ich dochód netto na 1 osobę w gospodarstwie domowym 
nie należał do najwyższych i w ponad połowie przypadków nie przekraczał 
1,5 tys. zł na osobę. 

3.  Ponad 2/3 małżonków mieszkało razem już przed zawarciem związku mał-
żeńskiego, co wpisuje się w postępujące obecnie zmiany stylu życia oraz 
swoistego przyzwolenia społecznego na taką formę zamieszkiwania.

4.  Mimo  trudności  dochodowych oraz  przy  relatywnie  niewielkim odsetku 
małżeństw posiadających przed ślubem nieruchomość na własność, respon-
denci postrzegali swoją sytuację mieszkaniową jako zadowalającą, a nawet 
bardzo dobrą.

5.  Wśród  nieruchomości  optymalnych  oraz możliwych  do  utrzymania  dla 
małżonków  respondenci  deklarowali  przede wszystkim mieszkania  dwu- 
i trzypokojowe w bloku mieszkalnym oraz, co zastanawiające, co najmniej 
trzypokojowy dom jednorodzinny. Wydaje się, że w tym wypadku przeważało 
raczej wyobrażenie o optymalnym mieszkaniu aniżeli rzeczywista możliwość 
jego utrzymania, biorąc pod uwagę deklarowane dochody zainteresowanych.

6.  Ankietowani wyrażali umiarkowany entuzjazm dla posiłkowania się kredytem 
hipotecznym na zakup własnego mieszkania. Relatywnie często brali ponadto 
pod uwagę tymczasowy wyjazd zagraniczny, aby w ten sposób zgromadzić 
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środki na zakup mieszkania. Odrzucali jednak najczęściej możliwość wyjazdu 
z Polski na stałe. Tę ostatnią ewentualność silnie (90% pozytywnych wskazań) 
akcentowały z kolei pary wynajmujące mieszkanie. 

7.  Małżeństwa, które deklarowały po ślubie fakt zamieszkania z rodziną jednego 
z małżonków, legitymowały się przede wszystkim wykształceniem średnim 
oraz dochodem nieprzekraczającym 1,5 tys. zł na osobę. Każde z nich potwier-
dzało także posiadanie do wyłącznej dyspozycji przynajmniej jednego pokoju. 
Małżeństwa z kolei, które deklarowały zakup mieszkania wspomagając się 
kredytem hipotecznym cechowały się wyższym wykształceniem obojga stron.

8.  Zaskakująco  dużo  par  deklarowało w badaniu  chęć  rozpoczęcia  budowy 
domu. Wśród  nich  notowano właściwie  cały  przedział  dochodowy  go-
spodarstw domowych  i  deklarowano  ten  fakt  zasadniczo bez względu na 
wykształcenie. Należy przypuszczać, że wiązało się  to ze stosunkowo  ła-
twiejszym dostępem do działek pod zabudowę i relatywnie niższą ich ceną. 
Nie bez znaczenia wydaje się przy tym fakt, że budowa (przy uwzględnieniu 
dochodów ankietowanych) nie musiałaby być realizowana pod presją czasu 
w sytuacji posiadania alternatywnego lokum (np. mieszkanie z rodziną).

9.  Spośród nieruchomości obecnie zamieszkanych  respondenci bardzo  rzadko 
wskazywali mieszkania jednopokojowe. Dominowały wśród nich mieszkania 
dwu- i trzypokojowe. Wpisuje się to mimo wszystko w statystyki krajowe, wedle 
których na tle państw europejskich polskie mieszkania są przeludnione i małe. 
Wydaje  się,  że  zgromadzone wyniki  badań  stanowią  interesujące uzupeł-

nienie dotychczasowej wiedzy z tego zakresu. Mogą one jednocześnie stać się 
przyczynkiem do dalszych badań sytuacji mieszkaniowej młodych małżeństw 
w Polsce. Stanowić mogą pewien punkt odniesienia dla kompleksowych analiz 
demograficznych uwarunkowań sytuacji mieszkaniowej kraju. Najciekawszym 
chyba  spostrzeżeniem nasuwającym  się  po opracowaniu wyników  jest  istota 
dysproporcja pomiędzy postrzeganiem swojej sytuacji mieszkaniowej a wskaź-
nikowym jej odzwierciedleniem w Polsce na tle innych państw europejskich16. 

16  O postrzeganiu swojej sytuacji mieszkaniowej i jej statystycznym odzwierciedleniu por. E. Kal-
tenberg-Kwiatkowska, Warunki mieszkaniowe w świadomości społecznej, w: L. Frąckiewicz 
(red.), Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, Wyd. IPiSS i IGN, Warszawa 2005, 
s. 153–170. Jak zaznaczono we wstępie, analizy wskaźnikowe określają polskie mieszkania jako 
małe i przeludnione. Już J. Korniłowicz wskazywał na ponad trzykrotnie mniejszy udział mieszkań 
liczących co najmniej 4 pokoje w strukturze polskich zasobów mieszkaniowych w porównaniu 
z wysokorozwiniętymi państwami Europy Zachodniej, np. Niemcami czy Francją. Ta zależność 
nie uległa istotnej zmianie, por. J. Korniłowicz, Społeczne problemy polskiego mieszkalnictwa 
w miastach na przełomie XX i XXI wieku, w: L. Frąckiewicz (red.), Przeszłość…, s.72
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Z pewnością warto w przyszłości rozszerzyć skalę badania, aby uchwycić pewne 
prawidłowości dające się zaobserwować nie tylko na najniższym szczeblu podzia-
łu administracyjnego kraju, ale także na poziomie podregionów czy województw.
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( S u m m a r y )

The article presents the results of research on the housing situation of young married couples in 
Elbląg district. In the study author modified a questionnaire used in the work of J. Korniłowicz 
(2003), where the indicator method proposed by Adam Andrzejewski (1987) was used. The aim 
of this paper was to analyze the housing situation of young couples and their self-assessment. The 
results show a relatively high self-assessment of housing condition safter the wedding, which do not 
correlate with polish objective indicators. The most common form of residence after the wedding 
was, in the opinion of the respondents, to live in their own flat (including mortgaged a property), 
to live with the parents and to start building a house.
Keywords: dwelling; marriage; housing situation; living conditions 


