
 Urząd Statystyczny  
 w Lublinie 

Liczy się każdy 

ul. Leszczyńskiego 48 
20-068 Lublin  
 
tel.: (81) 533 20 51 
e-mail: sekretariatUSlub@stat.gov.pl 
www.stat.gov.pl/lublin 



Badanie satysfakcji z elementami potrzeb użytkowników 
korzystających z informacji statystycznych w roku 2013 
 
 

Badanie realizowane wyłącznie drogą elektroniczną 
 

Anonimowa ankieta będzie dostępna na stronie 
internetowej GUS www.stat.gov.pl 

 

Badanie kierowane jest do: 

odbiorców informacji statystycznych, przedstawicieli administracji, 

nauki, mediów, odbiorców indywidualnych 
 

 

Termin badania: 01.10-30.11.2013 r. 
 
 

Twoja opinia będzie miała wpływ na jakość naszych usług 
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Badanie satysfakcji – 1.10-30.11.2013 
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Plan konferencji prasowej  
12.09.2013 r. 

Sytuacja gospodarstw domowych w 2012 r. w świetle wyników badania 
budżetów gospodarstw domowych 

– Małgorzata Kaźmierska – specjalista w Wydziale Badań Ankietowych 

 

Zapowiedź Konferencji Naukowej „Rodzina 2013” 
 

– Andrzej Matacz – Z-ca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie 

 

Pytania  



Sytuacja gospodarstw domowych  
w 2012 r. w świetle  

wyników badania budżetów 
gospodarstw domowych 

 Liczy się każdy 

Małgorzata Kaźmierska 

Specjalista w Wydziale Badań Ankietowych 

Urzędu Statystycznego w Lublinie 

  

tel. 81 533 20 51 wew. 158 

e-mail: M.Kazmierska@stat.gov.pl 



Urząd Statystyczny w Lublinie prowadzi badania 
ankietowe realizowane przez ankieterów stałych 
i zmiennych  
 
W 2012 roku liczba ankieterów stałych (etatowych) 

wynosiła w kraju 916 osób, 

w woj. lubelskim 55 osób 

 
Podstawowym zadaniem ankietera jest: 
 realizacja badań w losowo wybranych 

gospodarstwach domowych 
 sprawne przeprowadzenie wywiadu 
 zebranie kompletnych i rzetelnych informacji 

Badania ankietowe 
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Wydział Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Lublinie 

realizuje przede wszystkim badania ankietowe zawarte w Programie 

Badań Statystycznych Statystyki Publicznej. 

Osoby prowadzące badania ankietowe oraz sprawujące nadzór 

nad tymi badaniami są zobowiązane – w myśl art. 54 Ustawy z dnia 

29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. Nr 88, 

poz. 439 z późniejszymi zmianami) – do zachowania w tajemnicy 

wszelkich informacji uzyskanych od badanych gospodarstw 

domowych. 

Oznacza to, że zebrane w trakcie badania informacje stanowią 

tajemnicę statystyczną i mogą być wykorzystane wyłącznie do celów 

statystycznych.  

Badania ankietowe 
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Badanie budżetów gospodarstw domowych 
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Badanie budżetów 
gospodarstw domowych, 

prowadzone jest od 1957 r.  
metodą reprezentacyjną 

opartą na próbie losowej, 
która daje możliwość 

uogólnienia, z określonym 
błędem, uzyskanych 

wyników na wszystkie 
prywatne gospodarstwa 

domowe w kraju 

Badanie stanowi 
podstawowe źródło 
informacji o: 

• przychodach 

• wydatkach 

• spożyciu 

• wyposażeniu  

• zagrożeniu ubóstwem 

Badanie budżetów gospodarstw domowych 
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gospodarstw domowych 



 
 
  

Badanie budżetów gospodarstw domowych 

w 2012 r. 
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Badanie  
realizowane jest  

w każdym miesiącu 

kraj 

 37427 
gospodarstw 
domowych 

     woj. 
lubelskie 

      2175 
   gospodarstw         

domowych 
  89 terenowych 

  punktów 
badań 

 



Gospodarstwa domowe objęte 

badaniem w 2012 r. 
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 analiza poziomu oraz zróżnicowania warunków bytu podstawowych grup 
społeczno-ekonomicznych ludności oraz przyczyn powodujących 
to zróżnicowanie 
 

 obliczanie wskaźnika inflacji 
 

 badanie poziomu ubóstwa 
 

 obliczanie minimalnego wynagrodzenia 
 

 szczegółowe badania rynku konsumpcyjnego, opracowania 
prognostyczne oraz inne analizy ekonomiczne 
 

 dane pozyskane z badania dostarczają administracji państwowej 
informacji pomocnych w podejmowaniu odpowiednich rozwiązań 
i działań w zakresie polityki społecznej oraz wykorzystywane są przy 
porównaniach międzynarodowych 

Wykorzystanie wyników badania  

budżetów gospodarstw domowych 
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Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym: 
 

 Polska - 2,81, woj. lubelskie - 2,97 
     w tym: 

 pracujących: 

  Polska - 1,11, woj. lubelskie 1,13 
 

 pobierających świadczenia: 

  Polska - 0,80, woj. lubelskie 0,95 

                w tym emeryturę lub rentę:  

         Polska -  0,68, woj. lubelskie 0,81 
 

 pozostających na utrzymaniu: 

  Polska -  0,83, woj. lubelskie 0,84 

 

Badanie budżetów gospodarstw 

domowych w 2012 r. 
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Przeciętne gospodarstwo domowe zajmowało mieszkanie: 

 o powierzchni 73,1 m2 

 składające się z 2,8 pokoi 
 

Na jedną osobę w gospodarstwie przypadało średnio: 

 26 m2 powierzchni użytkowej, 1 pokój 

 
 

Badanie budżetów gospodarstw domowych 

– warunki mieszkaniowe w Polsce w 2012 r. 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

Gospodarstwa domowe w tym 

Ogółem pracowników rolników 

pracujących 
na własny 
rachunek 

emerytów i rencistów 

razem emerytów rencistów 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 
zajmowana  przez gospodarstwo domowe w 
m2 

73,1 73,6 117,8 95,9 65,4 66,2 62,2 

Przeciętna liczba pokoi użytkowanych  
przez gospodarstwo domowe  2,8 2,9 3,9 3,5 2,6 2,6 2,4 

Przeciętna powierzchnia użytkowa  
zajmowana przez gospodarstwo domowe 
na 1 osobę w m2 

25,9 22,1 27,5 28,7 34,6 34,8 33,9 

Przeciętna liczba osób na  1 pokój 1,0 1,2 1,1 1,0 0,7 0,7 0,8 



 

Forma własności domu, mieszkania: 

 69,6% własność (w tym spółdzielcze własnościowe) 

 17,2% najem, podnajem 

 9,8%  spółdzielcze lokatorskie 

 

Badanie budżetów gospodarstw domowych 

– warunki mieszkaniowe w Polsce w 2012 r. 
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WYSZCZEGÓLNIENIE 

Gospodarstwa domowe w tym 

Ogółem Pracowników rolników 

pracujących 
na własny 
rachunek 

emerytów i rencistów 

razem emerytów rencistów 

  w % gospodarstw domowych 

   własność 69,6 66,7 98,4 78,5 72,8 74,0 68,1 

     w tym obciążona kredytem  
     lub pożyczką hipoteczną 7,0 10,9 2,4 14,9 1,1 1,3 0,7 

   spółdzielcze prawo do lokalu 9,8 10,0 0,2 6,3 11,7 12,3 9,4 

   najem lub podnajem 17,2 20,3 0,4 13,1 11,2 9,6 17,3 
   inny   3,4 2,9 1,1 2,1 4,3 4,1 5,2 



Przeciętny miesięczny dochód  

rozporządzalny  w zł na jedną osobę w 2012 r. 
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Przeciętny miesięczny dochód  

rozporządzalny na jedną osobę w 2012 r. 
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Polska – 1270,28 zł 

 

Województwo lubelskie – 1055,43 zł  

         15 pozycja w kraju 
 

        wzrost o 2,9 % w stosunku do 2011 r. 



Dochód do dyspozycji w zł na jedną osobę  

w gospodarstwach domowych w 2012 r. 
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Dochód do dyspozycji na jedną osobę                     
w gospodarstwach domowych w 2012 r. 
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Dochód do dyspozycji 
 

Polska – 1225,81 zł 

 

Województwo lubelskie – 1006,38 zł  

            15 pozycja w kraju 

 

           wzrost o 2,8 % w stosunku do 2011 r. 



Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny w Polsce 

w zł na 1 osobę w gospodarstwach domowych 
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Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny w zł 

na 1 osobę w gospodarstwach domowych w 2012 r. 
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16 pozycja 

3 pozycja 

10 pozycja 



Wskaźnik przeciętnego miesięcznego dochodu  
rozporządzalnego na 1 osobę w gospodarstwach domowych  
w stosunku do średniej krajowej (Polska = 100%) w 2012 r. 
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Przeciętne miesięczne wydatki w zł  

na  1 osobę w 2012 r. 
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Przeciętne miesięczne wydatki na towary                  i usługi 

konsumpcyjne w zł na 1 osobę w 2012 r. 



Przeciętne miesięczne wydatki w zł na 1 osobę  

w gospodarstwach domowych w woj. lubelskim 
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246,63 

172,13 

95,36 

68,80 

52,29 

48,58 

43,68 

36,42 

21,40 

17,00 

114,66 

Żywność i napoje bezalkoholowe 

Użytkowanie mieszkania i nośniki 
energii 

Transport 

Rekreacja i kultura 

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie  
                     gospodarstwa domowego 

Odzież i obuwie 

Zdrowie 

Łączność 

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 

Restauracje i hotele 

Pozostałe 

W stosunku do 2011 r.:    wzrost          spadek         

o 

5,0% 

o 5,8% 

o 3,4% 

o 16,4% 

o 14,4% 

o 2,3% 

o 13,3% 

o 8,3% 

o 7,8% 

o 11,7% 

o 8,9% 

Przeciętne miesięczne wydatki w zł na 1 osobę 

w gospodarstwie domowym w woj. lubelskim   



Przeciętne miesięczne wydatki na towary 

 i usługi konsumpcyjne w zł na 1 osobę  

w 2012 r. w woj. lubelskim  



26,9% 

18,8% 

10,4% 

7,5% 

5,7% 

5,3% 

4,8% 

4,0% 

2,3% 
1,9% 

12,5% 

Żywność i napoje bezalkoholowe 

Użytkowanie mieszkania i nośniki energii 

Transport 

Rekreacja i kultura 

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie  
gospodarstwa domowego 

Odzież i obuwie 

Zdrowie 

Łączność 

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 

Restauracje i hotele 

Pozostałe 

Struktura przeciętnych miesięcznych wydatków  

w gospodarstwach domowych  w województwie lubelskim 

w 2012 r. (w %) 
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wydatki na edukację woj. lubelskie  8 pozycja w kraju 

wydatki na zdrowie  woj. lubelskie  11 pozycja w kraju 

wydatki na użytkowanie mieszkania i nośniki energii 5 pozycja 

wydatki na wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa 

domowego 6 pozycja w kraju 

wydatki na transport 7 pozycja w kraju 

wydatki na łączność 14 pozycja w kraju 

wydatki na rekreację i kulturę 12 pozycja w kraju 

wydatki na restauracje i hotele  14 pozycja w kraju 
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Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę 

w gospodarstwach domowych w woj. lubelskim 



Wskaźnik przeciętnych miesięcznych wydatków  

na 1 osobę w gospodarstwach domowych w stosunku  

do średniej krajowej (Polska = 100%) 
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Przeciętne miesięczne spożycie wybranych  

artykułów żywnościowych na 1 osobę w 2012 r. 



Przeciętne miesięczne spożycie wybranych  

artykułów żywnościowych w kg (jaja w sztukach) 

na 1 osobę w woj. lubelskim 



Przeciętne miesięczne spożycie wybranych  

artykułów na 1 osobę w woj. lubelskim 



Przeciętne miesięczne spożycie wybranych  

artykułów na 1 osobę w woj. lubelskim 

Mleko: 2011 r. – 3,63 l, 2012 r. – 3,82 l,    wzrost o 5,2%  
4 pozycja w kraju 
 
Jaja: 2011 r. – 13,38 szt. 2012 r. – 13,21 szt.    spadek o 1,3% 
4 pozycja w kraju 
 
Oleje i pozostałe tłuszcze: 2011 r. – 1,32 kg, 2012 r. – 1,35 kg, 
wzrost o 2,3% 
5 pozycja w kraju 



Gospodarstwa domowe wyposażone w niektóre 

przedmioty trwałego użytkowania w % ogółu 

gospodarstw domowych 



Gospodarstwa domowe wyposażone w niektóre 

przedmioty trwałego użytkowania w % ogółu 

gospodarstw domowych w 2012 r. 
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Gospodarstwa domowe wyposażone  

w niektóre przedmioty trwałego użytkowania  

w woj. lubelskim w % ogółu gospodarstw domowych 



Gospodarstwa domowe wyposażone w niektóre 

przedmioty trwałego użytkowania w % ogółu 

gospodarstw domowych w 2012 r. 
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Gospodarstwa domowe wyposażone  

w niektóre przedmioty trwałego użytkowania  

w woj. lubelskim w % ogółu gospodarstw domowych 



Gospodarstwa domowe wyposażone  

w niektóre przedmioty trwałego użytkowania  

w woj. lubelskim w % ogółu gospodarstw domowych 



Gospodarstwa domowe wyposażone  

w niektóre przedmioty trwałego użytkowania  

w woj. lubelskim w % ogółu gospodarstw domowych 



Chłodziarka  97,9 o 0,1 p. proc. 

Zmywarka do naczyń 11,3 o 2,0 p. proc. 

Kuchenka mikrofalowa 48,9 o 0,9 p. proc. 

Samochód osobowy 63,9 o 2,0 p. proc. 

Odbiornik telewizyjny 98,4 bez zmian 

Komputer osobisty 64,8 o 3,3 p. proc. 

   w tym z dostępem do Internetu 59,6 o 4,2 p. proc. 

Telefon komórkowy 89,1 o 1,5 p. proc. 

Pralka automatyczna 83,8 o 1,6 p. proc. 

Urządzenie do odbioru TV satelitarnej  

i kablowej 66,2 o 5,2 p. proc. 

Aparat fotograficzny cyfrowy 44,2 o 2,2 p. proc. 

Drukarka 34,2 o 1,7 p. proc. 

Odtwarzacz DVD 44,0 o 0,1 p. proc. 

Rower 73,4 o 1,7 p. proc. 

 

W stosunku 

do 2011 r.:   

 wzrost           

 

 

spadek 

Wyposażenie gospodarstw domowych w niektóre  

przedmioty trwałego użytkowania w woj. lubelskim  

w % ogółu gospodarstw domowych 

Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy 



Gospodarstwa domowe wyposażone  

w wybrane dobra trwałego użytkowania  

wg województw w 2012 r. (w %) 

Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy 



Gospodarstwa domowe wyposażone w wybrane 

 dobra trwałego użytkowania w 2012 r.  
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Samochód osobowy – województwo 
lubelskie wzrost o  3,2%, 

4 pozycja w kraju 

 

Komputer osobisty – województwo 
lubelskie wzrost o  5,4%, 

11 pozycja w kraju 



Ubóstwo w Polsce  
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GRANICE UBÓSTWA  DLA WYBRANYCH TYPÓW GOSPODARSTW W LATACH 2010-2012  

(IV KWARTAŁ) 

Granice ubóstwa 

Gospodarstwa 1- osobowe 
Gospodarstwa 4 - osobowe (2 

osoby dorosłe + 2 dzieci do lat 14) 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

w zł 

Skrajnego  
(minimum egzystencji) 466 495 519 1257 1336 1401 

Relatywnego 665 690 691 1795 1863 1866 

Ustawowego 477 477 542 1404 1404 1824 



Zagrożenie ubóstwem w Polsce w latach 2000 – 2012  

(według przyjętych w danym roku granic ubóstwa)  
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Wskaźniki zagrożenia ubóstwem skrajnym w 2012 r.  

wg grup społeczno-ekonomicznych  

– odsetek osób w gospodarstwach domowych  
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Wskaźniki zagrożenia ubóstwem skrajnym w 2012 r.  
wg wykształcenia osoby odniesienia  
– odsetek osób w gospodarstwach domowych 
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Wskaźniki zagrożenia ubóstwem skrajnym  

w 2012 roku wg województw  



Wskaźniki zagrożenia ubóstwem ekonomicznym 

wg województw  

Wyszczególnienie 

% osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej 

granicy ubóstwa skrajnego 

(minimum egzystencji) 
relatywnej granicy ubóstwa ustawowej granicy ubóstwa 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

OGÓŁEM 6,8 6,8 16,9 16,3 6,6 7,2 

Województwo 

Dolnośląskie 4,7 4,6 13,7 12,2 5,1 5,1 

Kujawsko-pomorskie 7,4 8,3 18,4 19,6 6,9 8,4 

Lubelskie 11,0 8,5 23,3 22,9 10,3 9,0 
Lubuskie 3,1 4,9 13,4 13,3 2,8 5,0 

Łódzkie 5,5 5,7 13,2 13,4 5,1 5,7 

Małopolskie 4,8 6,2 15,0 15,6 5,4 6,6 

Mazowieckie 4,7 4,7 12,4 11,5 4,4 4,6 

Mazowieckie  bez 

Warszawy 6,6 6,6 17,4 16,2 6,2 6,4 

Opolskie 4,6 4,7 10,2 9,9 4,2 4,8 

Podkarpackie 7,1 7,0 21,6 20,7 6,8 8,6 

Podlaskie 11,2 10,7 24,2 23,0 10,3 10,7 

Pomorskie 9,2 9,8 19,5 20,3 9,9 10,6 

Śląskie 4,8 4,5 12,3 11,3 4,8 4,8 

Świętokrzyskie 10,1 10,5 26,3 24,3 9,2 12,2 

Warmińsko-mazurskie 11,4 13,5 24,6 24,7 10,5 13,8 

Wielkopolskie 9,3 8,5 21,3 19,7 9,2 8,5 

Zachodniopomorskie 7,5 5,7 17,9 14,8 7,3 6,4 



Subiektywna ocena sytuacji materialnej  

gospodarstw domowych w 2012 r. 

OCENA SYTUACJI 
MATERIALNEJ 

Gospodarstwa domowe w tym 

ogółem 

 
 

pracowników 
 
 

rolników 

pracujących 
na własny 
rachunek 

emerytów i rencistów 

razem emerytów  rencistów 

  % gospodarstw domowych oceniających swoją sytuację materialną jako 

   bardzo dobrą 2,0 2,4 0,8 5,0 1,0 1,1 0,5 

   raczej dobrą 20,3 22,9 20,4 36,9 14,9 16,6 8,3 

   przeciętną 56,6 58,4 65,4 50,7 57,8 59,8 50,0 

   raczej złą 14,5 12,1 10,3 5,4 18,6 16,6 26,3 

   złą 6,5 4,2 3,0 2,1 7,7 5,9 14,9 



Interdyscyplinarna Konferencja 
Naukowa z udziałem gości 
zagranicznych „Rodzina 2013” 

Liczy się każdy 

Andrzej Matacz 

Z-ca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie 

  

tel. 81 533 20 51 wew. 116  

e-mail: A.Matacz@stat.gov.pl 
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Konferencja Naukowa „Rodzina 2013” 

http://rodzina2013.umcs.lublin.pl/ 
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POLSKIE TOWARZYSTWO 

STATYSTYCZNE 
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http://www.lublin.uw.gov.pl/
http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=18284
http://www.stat.gov.pl/lublin/photos/Patronat_Rodzina_2013_Prezes_GUS.pdf
http://www.lublin.uw.gov.pl/
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Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z udziałem gości z zagranicy 

organizowana jest z okazji: 

 

zbliżającej się XX rocznicy Międzynarodowego Roku Rodziny,  

ustanowienia roku 2013 Międzynarodowym Rokiem Statystyki 

oraz 95-lecia Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Konferencja odbędzie się w dniach: 21-22 października 2013, w Lublinie  

 

Obrady toczyć się będą w Trybunale Koronnym oraz na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim Jana Pawła II 
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Celem konferencji jest przedstawienie sytuacji współczesnej rodziny. 

W trakcie sesji plenarnych, poruszane problemy koncentrować się będę wokół 

czterech aspektów: 

  teorii 

  diagnozy 

  wartości 

  prognozy 
 

Diagnoza dotyczyć będzie potencjału i zagrożeń współczesnej rodziny, w tym:  

  problematyki migracji 

  wykluczenia społecznego 

  wzorców życia małżeńsko-rodzinnego 
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W ramach refleksji dotyczących wartości omówione zostaną zagadnienia: 

  jakości życia 

  wartości rodziny 

  kapitału społecznego 

 

Prognozy obejmować będą aspekty demograficzne i społeczne. 

 

Przewidziane są ponadto cztery sesje modułowe, w ramach których prezentacje 

i dyskusje będą toczyć się wokół: 

  mobilności rodziny 

  jakości życia rodziny 

  aktywności i pracy 

  potencjału rodziny 
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Konferencja październik 2013 

Październik 2013 

 

Konferencja Naukowa Rodzina 2013 
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