
UWAGI  ANALITYCZNE

Gospodarstwa domowe

W województwie pomorskim w maju 2002 r. spisano 755,2 tys. gospodarstw domowych, o 15,1%
wi cej ni  w grudniu 1988 r. Liczba gospodarstw domowych w miastach wynosi a 557,3 tys.
i zwi kszy a si  o 14,8% w stosunku do grudnia 1988 r., za  na wsi - 197,9 tys. i wzros a o 16,2%.

Jak wynika z przedstawionych danych liczba gospodarstw domowych w miastach by a blisko 3 razy
wi ksza ni  na wsi. Wi e si  to przede wszystkim z tym, e w miastach mieszka wi cej ludno ci ni
na wsi oraz e gospodarstwa w miastach s  zdecydowanie mniejsze. Na wsi cz ciej wyst puje model
gospodarstwa tworzonego przez rodziny mieszkaj ce w tym samym mieszkaniu (domu rodzinnym)
i utrzymuj ce si  z pracy w rodzinnym gospodarstwie rolnym.

Tabl. 1. Gospodarstwa domowe i ludno

Gospodarstwa domowe Ludno  w gospodarstwach
domowych

1988 2002 1988 2002

Przeci tna liczba
osób w gospodar-
stwie domowymMiasta, wie

w tys. 1988 =100 w tys. 1988 = 100 1988 2002

O g ó  e m ........................... 655,9 755,2 115,1 2055,3 2156,9 104,9 3,13 2,86
Miasta .................................. 485,7 557,3 114,8 1411,4 1465,4 103,8 2,91 2,63
Wie  .................................... 170,2 197,9 116,2 643,9 691,5 107,4 3,78 3,50

W województwie pomorskim znajduje si  5,7% krajowej liczby gospodarstw domowych. Wzrost liczby
gospodarstw w okresie mi dzyspisowym mia  miejsce przede wszystkim w powiatach: kartuskim
(o 29,3%), gda skim (o 28,7%), puckim (o 24,1%) i wejherowskim (o 22,5%), natomiast spadek wyst pi
jedynie w Sopocie (o 4,1%).

Wielko  gospodarstw domowych

W 2002 r. w sk ad gospodarstw domowych wchodzi o 2156,9 tys. osób (98,9% ludno ci wojewódz-
twa), czyli o 101,6 tys. osób (4,9%) wi cej ni  w 1988 r. Liczba ludno ci w gospodarstwach wzros a
zarówno w miastach, jak i na wsi, odpowiednio: o 54,0 tys. i o 47,7 tys. (o 3,8% i o 7,4%).

Wielko  gospodarstw domowych – mierzona redni  liczb  osób w gospodarstwie – zmniejszy a si
z 3,13 osoby w 1988 r. na 2,86 osoby w 2002 r. W 2002 r. gospodarstwo domowe w miastach tworzy o
rednio 2,63 osoby, natomiast na wsi 3,50 osób, podczas gdy w 1988 r. odpowiednio: 2,91 i 3,78 osób.

Porównuj c wielko  gospodarstw domowych w latach 1988 i 2002 nale y zwróci  uwag  na du y
wzrost (o 6,3 punktu) odsetka gospodarstw tworzonych przez jedn  osob . Tak du e zmiany
w strukturze gospodarstw jednoosobowych mog  by  konsekwencj  stosunkowo du ego „przep ywu”
osób z obiektów zbiorowego zakwaterowania do w asnych, b  wynajmowanych mieszka . Dotyczy
to takich grup ludno ci jak studenci czy mieszka cy hoteli pracowniczych, którzy przemieszczali si
w zwi zku z nauk  lub prac . Powstawaniu gospodarstw jednoosobowych sprzyja tak e odk adanie
decyzji dotycz cych zawierania ma stw.



18

Poza gospodarstwami jednoosobowymi wzrós  tak e nieznacznie (o 1,5 punktu) odsetek gospo-
darstw dwuosobowych. Jednocze nie w 2002 r. zmniejszy  si  odsetek gospodarstw trzyosobowych
i wi kszych (spadek o 7,8 punktu).

Bior c pod uwag  liczb  osób tworz cych gospodarstwa domowe sytuacja w miastach i na wsi jest
zró nicowana. W miastach najcz ciej wyst powa y gospodarstwa jednoosobowe (prawie co czwarte
gospodarstwo), podczas gdy na wsi – gospodarstwa czteroosobowe. Na terenach wiejskich cz ciej ni
w miastach wyst powa y gospodarstwa domowe du e, pi cioosobowe i wi ksze. Na wsi stanowi y one
26,4% ogó u gospodarstw, podczas gdy w miastach – 9,5%.

Tabl. 2. Gospodarstwa domowe wed ug liczby osób
Liczba osób w gospodarstwie domowym

1 2 3 – 4 5 i wi cejMiasta, wie Ogó em w tys.

w odsetkach

1988
O g ó  e m ........................  655,9 17,7 21,5 43,7 17,1
Miasta ............................... 485,7 19,6 23,1 45,4 11,9
Wie  .................................. 170,2 12,2 16,8 38,9 32,1

2002
O g ó  e m ........................  755,2 24,0 23,0 39,0 14,0
Miasta ............................... 557,3 27,0 24,8 38,7 9,5
Wie  .................................. 197,9 15,8 18,1 39,7 26,4

W poszczególnych powiatach wyst pi y ró nice w strukturze gospodarstw domowych wed ug wiel-
ko ci, zw aszcza gdy porównania dokonuje si  z uwzgl dnieniem przekroju miasto - wie . Najwi ksze
gospodarstwa, zarówno na terenie miast, jak i wsi, odnotowano w powiecie kartuskim (sk adaj ce si
odpowiednio z 2,99 osoby w miastach i 3,71 osoby na wsi). Najmniejsze gospodarstwa wyst powa y
w miastach na prawach powiatu: Sopocie (2,18 osoby), Gda sku (2,45 osoby), Gdyni (2,48 osób);
natomiast najwi ksze w gminach: Brusy (4,06 osoby), Chmielno (3,96 osoby), Lipusz (3,92 osoby),
Linia (3,88 osoby), Dziemiany (3,85 osoby).

Sk ad rodzinny gospodarstw domowych

Spo ród wszystkich gospodarstw domowych 561,2 tys. (74,3%) by o tworzonych przez co najmniej
jedn  rodzin . W tej grupie 531,5 tys. stanowi y gospodarstwa jednorodzinne (94,7% ogó u gospo-
darstw rodzinnych). Liczba gospodarstw dwurodzinnych wynosi a 28,4 tys., czyli 5,1%. Gospodarstwa
domowe sk adaj ce si  z trzech i wi kszej liczby rodzin – 1,4 tys., wyst puj  stosunkowo rzadko (sta-
nowi y 0,2 % ogó u gospodarstw rodzinnych), przede wszystkim na wsi.

Tabl. 3. Gospodarstwa domowe wed ug sk adu rodzinnego
Gospodarstwa domowe

jednorodzinne dwurodzinne trzy i wi cej
rodzinne nierodzinneMiasta, wie Ogó em w tys.

w odsetkach

O g ó  e m ........................  755,2 70,4 3,7 0,2 25,7
Miasta ............................... 557,3 68,2 3,0 0,1 28,7
Wie  .................................. 197,9 76,6 6,0 0,3 17,1
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Odsetek gospodarstw nierodzinnych w ogólnej liczbie gospodarstw domowych wyniós  25,7% i by
wi kszy w miastach (28,7%) ni  na wsi (17,1%).

Gospodarstwa domowe z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego

 Spo ród 755,2 tys. gospodarstw domowych 72,4 tys., tj. 9,6% stanowi y gospodarstwa z u ytkowni-
kiem indywidualnego gospodarstwa rolnego (dzia ki rolnej). W 2002 r. zamieszkiwa o w nich 283,9 tys.
osób, tj. 13,2% ogó u ludno ci wchodz cej w sk ad gospodarstw domowych. Na wsi by o 58,9 tys.
omawianych gospodarstw, a w miastach 13,5 tys. Gospodarstwa domowe z u ytkownikiem indywidu-
alnego gospodarstwa rolnego (dzia ki rolnej) zamieszka e na wsi stanowi y 29,8% ogó u gospodarstw
wiejskich, czyli praktycznie prawie co trzecie u ytkowa o gospodarstwo rolne.

 Gospodarstwo domowe z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego (dzia ki rolnej) sk a-
da o si  przeci tnie z 3,9 osób, przy czym wi ksze by o na wsi (4,1 osób) ni  w miastach (3,4 osób).

Gospodarstwa domowe wed ug cech g owy gospodarstwa

 W 61,0 % ogó u gospodarstw domowych g ow  gospodarstwa s  m czy ni w wieku 30 – 54 lat
pozostaj cy w zwi zku ma skim.

Porównuj c stan cywilny g owy gospodarstwa domowego w zale no ci od p ci mo na zauwa
istotne ró nice. W przypadku gdy g ow  gospodarstwa byli m czy ni 80,3% z nich by o onatych po-
zostaj cych w zwi zku ma skim, 9,5% stanowili kawalerowie, a 10,2% pozostali, czyli onaci nie
pozostaj cy w zwi zku ma skim, wdowcy, rozwiedzeni i separowani. W ród kobiet b cych g o-
wami gospodarstw domowych 36,7% stanowi y m atki, 33,4% - wdowy, a pozosta e - 29,9%.

 Je eli g ow  gospodarstwa by a osoba nie pozostaj ca w zwi zku ma skim, to najcz ciej two-
rzy a gospodarstwo jednoosobowe.

 Gospodarstwa domowe, w których g ow  gospodarstwa by y osoby pozostaj ce w zwi zku ma -
skim, sk ada y si  najcz ciej z 2-4 osób. Znalaz o to wyraz w przeci tnej liczbie osób - 3,62 w gospo-
darstwach reprezentowanych przez m czyzn  i 3,45 - przez kobiet .

 Bior c pod uwag  poziom wykszta cenia najcz ciej g ow  gospodarstwa domowego by y osoby
z wykszta ceniem rednim i ni szym (81,0%). Najwi cej gospodarstw domowych by o reprezentowa-
nych przez osoby z wykszta ceniem zasadniczym zawodowym - 26,7%. By y to najwi ksze gospodar-
stwa – sk ada y si  przeci tnie z 3-4 osób. Gospodarstwa cztero- i wi cej osobowe stanowi y 46,2%
ogó u omawianych gospodarstw.

ród a utrzymania gospodarstw domowych

 W 2002 r. dla wi kszo ci gospodarstw domowych w województwie g ównym ród em utrzymania
by y dochody z pracy, w tym 50,3% gospodarstw utrzymywa o si  z pracy poza rolnictwem. Wska nik
ten plasuje województwo pomorskie na pierwszym miejscu w ród województw.
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Tabl. 4. Gospodarstwa domowe wed ug g ównego ród a utrzymania
W tym g ównym ród em utrzymania s

dochody z pracy niezarobkowe  ród o
poza rolnic-

twem w rolnictwie emerytury renty pozosta e
na

utrzymaniuMiasta, wie Ogó em
w tys.

w odsetkach

O g ó  e m .................. 755,2 50,3 3,8 21,7 13,0 5,7 4,2
Miasta .......................... 557,3 52,6 0,5 23,2 12,2 4,9 5,1
Wie  ............................ 197,9 43,9 13,1 17,6 15,1 8,0 1,8

W miastach dochody z pracy poza rolnictwem stanowi y ród o utrzymania dla 52,6% ogó u gospo-
darstw, na wsi dla 43,9%. Natomiast praca w rolnictwie by a ród em utrzymania tylko dla 3,8% ogó u
gospodarstw domowych (w miastach – 0,5% i na wsi – 13,1%).

 Liczn  zbiorowo  gospodarstw domowych stanowi y gospodarstwa, których g ówne ród o utrzy-
mania pochodzi o z niezarobkowego ród a (40,4%). Na wsi wyst powa  nieco wy szy odsetek go-
spodarstw domowych utrzymuj cych si  ze róde  niezarobkowych – 40,7%, a w mie cie – 40,3%.

ród tych gospodarstw najliczniejsz  grup  stanowi y gospodarstwa utrzymuj ce si  z emerytur i rent
– 34,7% ogó u gospodarstw domowych w województwie.

 W spisie 2002 po raz pierwszy wyodr bniono oddzielnie gospodarstwa domowe utrzymuj ce si
z dochodów z w asno ci oraz pozostaj ce g ównie na utrzymaniu. Gospodarstwa pozostaj ce na
utrzymaniu stanowi y 4,2% ogó u gospodarstw. Oznacza to, e osoby tworz ce gospodarstwo nie po-
siada y w asnych róde  dochodu (b  posiadane rodki by y niewystarczaj ce) i pozostawa y wy-

cznie lub g ównie na utrzymaniu osób spoza ich gospodarstwa. Wi kszy odsetek gospodarstw domo-
wych pozostaj cych na utrzymaniu wyst powa  w miastach ni  na wsi.

 W skali województwa obserwuje si  du e zró nicowanie róde  utrzymania gospodarstw domowych.
Zwraca uwag  do  wysoki odsetek gospodarstw utrzymuj cych si  z pozosta ych niezarobkowych
róde  (np. z zasi ku dla bezrobotnych, pomocy spo ecznej), zw aszcza na wsi. Gospodarstwa takie stano-

wi y a  8,0% ogó u gospodarstw na wsi.

Rodziny w gospodarstwach domowych

W ostatnich spisach rodziny by y wy aniane wy cznie spo ród ludno ci wchodz cej w sk ad go-
spodarstw domowych. W obiektach zbiorowego zakwaterowania nie ustalano stosunków pokrewie -
stwa mi dzy osobami. Zwi zane to by o przede wszystkim z niewielk  liczb  osób mieszkaj cych
w tych obiektach i jeszcze mniejsz  liczb  rodzin.

W spisie 2002 – ze wzgl du na znaczne zmiany spo eczno-gospopdarcze obserwowane w naszym
kraju zosta y spisane tak e rodziny w gospodarstwach zbiorowych.

W 2002 r. liczba rodzin w województwie wynosi a 592,4 tys. (co stanowi 5,7% krajowej liczby ro-
dzin), w tym 70,1% zamieszkiwa o w miastach.
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Typy rodzin

 Z uwagi na przemiany zachodz ce w ci gu ostatniego dziesi ciolecia w spo ecze stwie polskim
uznano za zasadne uwzgl dnienie obok dotychczasowych czterech typów rodzin (ma stw bez dzie-
ci, ma stw z dzie mi, samotnych matek z dzie mi i samotnych ojców z dzie mi) dwóch nowych:
partnerów bez dzieci i partnerów z dzie mi.

Tabl. 5. Rodziny wed ug typów

Wyszczególnienie Ogó em Miasta Wie

W tysi cach

O g ó  e m ...........................
Ma stwa bez dzieci .........
Ma stwa z dzie mi ..........
Partnerzy bez dzieci .............
Partnerzy z dzie mi ..............
Matki z dzie mi ...................
Ojcowie z dzie mi ...............

592,4
126,5
333,2

5,8
8,1

105,5
13,3

415,1
96,2

219,2
4,7
5,5

79,7
9,8

177,3
30,3

114,0
1,1
2,6

25,8
3,5

W odsetkach

O g ó  e m ...........................
Ma stwa bez dzieci .........
Ma stwa z dzie mi ..........
Partnerzy bez dzieci .............
Partnerzy z dzie mi ..............
Matki z dzie mi ...................
Ojcowie z dzie mi ...............

100,0
21,4
56,2
1,0
1,4

17,8
2,2

100,0
23,2
52,8
1,1
1,3

19,2
2,4

100,0
17,1
64,3
0,6
1,5

14,5
2,0

Dominuj cym typem rodziny by y ma stwa z dzie mi – 333,2 tys. Stanowi y one (podobnie jak
w ca ym kraju) 56,2% wszystkich rodzin. Odsetek ma stw z dzie mi by  wi kszy na wsi - 64,3%
ni  w mie cie - 52,8% (w kraju odpowiednio: 60,8% i 53,2%).

Drugim pod wzgl dem liczebno ci typem rodziny by y ma stwa bez dzieci, stanowi y one 21,4%
(w kraju 22,7%) wszystkich rodzin. Odsetek tych ma stw z kolei by  wi kszy w mie cie (23,2%) ni  na
wsi (17,1%).

Nowym typem rodzin, uwzgl dnionym po raz pierwszy w spisie 2002 byli partnerzy, którzy stano-
wili 2,3% rodzin w województwie (w kraju ok. 2%). W miastach tworzyli oni 2,4% rodzin, podczas
gdy na wsi 2,1%. Ponad po ow  rodzin partnerskich stanowi y rodziny z dzie mi.

Dane spisu na temat dzieci w rodzinach dotyczy y grupy wiekowej od 0 do 24 lat pozostaj cych na
utrzymaniu, zamieszkuj cych z jednym lub z obojgiem rodziców w rodzinach niepe nych. Na podsta-
wie spisu 2002 ustalono, e rodziny z dzie mi do lat 24 pozostaj cymi na utrzymaniu stanowi y 59,7%
wszystkich rodzin w województwie. W ca ej zbiorowo ci rodzin z dzie mi na utrzymaniu najliczniejsz
grup  stanowi y rodziny z dwojgiem dzieci – 39,8% lub z jednym dzieckiem – 37,8%.
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Spo ród wszystkich typów rodzin utrzymuj cych dzieci najwy szy udzia  mia y ma stwa – po-
nad 78% ogó u rodzin, 32,9% z nich utrzymywa o 1 dziecko, 42,5% – 2 dzieci, a 24,6% – 3 dzieci
i wi cej.

Tabl. 6. Rodziny w gospodarstwach domowych wed ug liczby dzieci do lat 24 pozostaj cych na utrzyma-
niu w rodzinie i typu rodziny

Rodziny z dzie mi do lat 24 pozostaj cych na utrzymaniu
o liczbie dzieci

Rodziny
z dzie mi
ogó em

Rodziny bez
dzieci do lat

24 na
utrzymaniu

razem
1 2 3 i wi cej

Wyszczególnienie

w tys. w odsetkach

O g ó  e m .........................  460,1 106,6 353,5 37,8 39,8 22,4
Ma stwa ........................ 333,2 56,4 276,8 32,9 42,5 24,6
Partnerzy ............................ 8,1 0,7 7,4 49,7 28,6 21,7
Samotne matki .................... 105,5 42,4 63,1 56,1 30,1 13,7
Samotni ojcowie .................
Miasta ................................
Ma stwa ........................
Partnerzy ............................
Samotne matki ....................
Samotni ojcowie .................
Wie ...................................
Ma stwa ........................
Partnerzy ............................
Samotne matki ....................
Samotni ojcowie .................

13,3
314,2
219,2

5,5
79,7
9,8

145,9
114,0

2,6
25,8
3,5

7,1
77,1
40,2
0,5

31,1
5,2

29,5
16,2
0,2

11,3
1,9

6,2
237,2
179,0

5,0
48,6
4,6

116,4
97,8
2,4

14,5
1,6

56,4
42,6
37,5
54,1
58,2
60,9
28,1
24,4
40,6
49,2
43,5

29,4
41,1
44,7
28,8
30,6
29,2
37,1
38,7
28,0
28,6
30,0

14,2
16,3
17,8
17,0
11,2
9,9

34,8
36,9
31,4
22,2
26,6

Rodziny partnerów stanowi y 2,1% rodzin z dzie mi na utrzymaniu, z czego ponad 67% zamieszki-
wa o w miastach. Najcz ciej stanowi y rodzin  z 1 dzieckiem – 49,7% przypadków.

W przekroju terytorialnym obserwuje si  znaczne zró nicowanie dzietno ci rodzin. W miastach do-
minowa y nadal rodziny z 1 dzieckiem – 42,6%, na wsi odsetek ten by  znacznie ni szy – 28,1%.
Z kolei rodzina wielodzietna, tzn. z 3 dzieci i wi cej pozostaj cych na utrzymaniu, wyst powa a cz -
ciej na wsi. Odsetek takich rodzin na wsi wyniós  34,8%, podczas gdy w miastach – 16,3%.

Rodziny niepe ne

Narodowy Spis Powszechny 2002  wykaza , e w 2002 r. by o 118,8 tys. rodzin niepe nych. Udzia
matek z dzie mi w strukturze ogó u rodzin wynosi  22,9% a ojców – 2,9%. Zdecydowana  wi kszo
rodzin niepe nych - 75,3% mieszka a w miastach.

Nale y rozró ni  rodziny niepe ne z dzie mi do lat 24 na utrzymaniu i rodziny bez dzieci do lat 24
na utrzymaniu. W tym drugim przypadku w rodzinie albo nie ma dzieci w wieku 0-24 lat, albo dzieci
w wieku poni ej 25 lat maj  w asne ród o utrzymania i nie pozostaj  na utrzymaniu rodzica (zwykle
dotyczy to dzieci w wieku 15-24 lat).
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Tabl. 7. Rodziny niepe ne z dzie mi i bez dzieci do lat 24 pozostaj cymi na utrzymaniu wed ug stanu
cywilnego rodzica.

Ogó em Miasta Wie

Stan cywilny rodzica liczba
rodzin
razem

bez dzieci
do lat 24
na utrzy-
maniu

z dzie mi
do lat 24
na utrzy-
maniu

liczba
rodzin
razem

bez dzieci
do lat 24
na utrzy-

maniu

z dzie mi
do lat 24
na utrzy-

maniu

liczba
rodzin
razem

bez dzieci
do lat 24
na utrzy-

maniu

z dzie mi
do lat 24
na utrzy-

maniu

W tysi cach
O g ó  e m ........... 118,8 49,5 69,3 89,5 36,3 53,2 29,3 13,2 16,1
Matki z dzie mi ... 105,5 42,4 63,1 79,7 31,1 48,6 25,8 11,3 14,5

W odsetkach

Zam ne (razem) ... 24,6 6,7 36,6 25,5 7,5 37,1 21,7 4,5 35,2
spisane bez m a 19,4 4,5 29,4 20,3 5,2 29,9 16,7 2,7 27,7
niepozostaj ce

w zwi zku ma -
skim ......... 5,2 2,2 7,2 5,3 2,3 7,2 5,0 1,8 7,5

Panny ................... 14,0 3,1 21,4 13,5 3,2 20,1 15,7 2,7 25,8
Wdowy ................. 36,8 72,0 13,2 32,8 66,8 11,1 49,1 86,2 20,2
Rozwiedzione ....... 22,5 16,2 26,7 25,7 19,9 29,4 12,5 6,0 17,5
Separowane .......... 0,6 0,3 0,8 0,6 0,3 0,7 0,5 0,1 0,8
Nieustalony .......... 1,6 1,8 1,4 1,9 2,3 1,6 0,5 0,4 0,6

W tysi cach
Ojcowie z dzie mi 13,3 7,1 6,2 9,8 5,2 4,6 3,5 1,9 1,6

W odsetkach

onaci (razem) ....... 24,3 13,8 36,4 25,7 14,7 38,0 20,5 11,2 31,5
spisani bez ony 19,5 10,7 29,5 21,0 11,6 31,6 15,1 8,0 23,5
niepozostaj ce

w zwi zku ma -
skim ......... 4,9 3,1 6,8 4,7 3,1 6,4 5,4 3,2 8,0

Kawalerowie ......... 4,6 1,6 8,1 4,6 1,9 7,6 4,8 1,1 9,3
Wdowcy ............... 50,6 67,8 31,1 45,8 63,1 26,4 64,1 80,7 44,5
Rozwiedzeni ......... 17,5 13,3 22,2 20,3 16,1 25,1 9,4 5,9 13,6
Separowani ........... 0,5 0,3 0,8 0,5 0,3 0,8 0,4 0,2 0,6
Nieustalony .......... 2,4 3,2 1,5 3,1 4,0 2,0 0,7 1,0 0,4

Rodziny niepe ne bez dzieci do lat 24 na utrzymaniu

Spo ród ogó u rodzin niepe nych 49,5 tys., tj. 41,7% z nich nie mia o dzieci do lat 24 na utrzyma-
niu; w miastach - 36,3 tys., na wsi – 13,2 tys.

 Na wsi przewa y rodziny bez dzieci do lat 24 na utrzymaniu – 45,0%, podczas gdy w miastach sta-
nowi y one 40,6%. Liczba rodzin bez dzieci na utrzymaniu wi e si  z wiekiem rodzica, a precyzyjniej
- z okresem ycia, w którym rodzina pe na zmienia si  w niepe . Nale y podkre li , e w rodzinach
bez dzieci do lat 24 na utrzymaniu 99,0% matek i 99,5% ojców by o w wieku 40 lat i wi cej. To, jak si
wydaje, t umaczy, e s  to rodziny z dzie mi w wieku 25 lat lub wi cej albo m odszymi, ale maj cymi

asne ród a utrzymania.

 W ród matek nie maj cych dzieci w wieku do lat 24 na utrzymaniu, najliczniejsz  zbiorowo  sta-
nowi y wdowy – 72,0%, z tego 66,8% w miastach i 86,2% na wsi. Drug  grup  matek bez dzieci sta-
nowi y osoby rozwiedzione, a ich udzia  w zbiorowo ci rodzin matek bez dzieci na utrzymaniu wy-
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niós  16,2% (w miastach – 19,9%, natomiast na wsi – 6,0%). W sumie kobiety owdowia e lub rozwie-
dzione stanowi y 88,2% ogó u matek bez dzieci na utrzymaniu (w miastach 86,7%, a na wsi 92,2%).

 Nieco odmienny by  stan cywilny ojców tworz cych rodzin  niepe  z dzie mi, ale nie utrzymuj -
cych adnego z nich. Najcz ciej byli to wdowcy – 67,8%, znacznie rzadziej rozwiedzeni – 13,3% lub
onaci ale spisani bez ony 10,7% - z ró nych wzgl dów przebywaj cej w innej miejscowo ci, albo ze

wzgl dów mieszkaniowych przebywaj cej oddzielnie.

Rodziny niepe ne z dzie mi do lat 24 na utrzymaniu

 Ze wzgl du na potrzeby polityki spo ecznej wobec rodzin znajduj cych si  w trudnej sytuacji byto-
wej przedmiotem szczególnego zainteresowania s  rodziny niepe ne z dzie mi do lat 24 pozostaj cymi
na utrzymaniu. W 2002 r. spisano 69,3 tys. takich rodzin. Stanowi y one ponad po ow  – 58,3% ogó u
rodzin niepe nych, w miastach - 59,4%, a na wsi 55,0%.

 Rodziny matek z dzie mi do lat 24 na utrzymaniu stanowi y 91,0% ogó u rodzin niepe nych. Spo ród
wszystkich matek najwi ksz  grup  – 29,4% (18,5 tys.) stanowi y m atki pozostaj ce w zwi zku ma -

skim, ale spisane bez m a. Mo na oczekiwa , e w znacznej liczbie przypadków ma onkowie spi-
sani oddzielnie, po ustaniu przyczyn roz ki, zamieszkaj  razem. W przypadku 7,2% kobiet ich ma -
stwo rozpad o si , aczkolwiek nie przeprowadzono rozwodu lub separacji.

 W ród kobiet z dzie mi do lat 24 na utrzymaniu najwi ksz  grup  samotnych matek stanowi y oso-
by rozwiedzione – 26,7%, g ównie mieszkanki miast, a rzadziej panny – 21,4% i wdowy – 13,2%. Na
wsi panny znacznie cz ciej w porównaniu z wdowami i rozwiedzionymi tworzy y rodziny niepe ne.

 Najwi ksz  grup  samotnych ojców z dzie mi do lat 24 na utrzymaniu stanowili wdowcy – 31,1%,
zdecydowanie dominuj cy na wsi – 44,5%. Na drugim miejscu znale li si  ojcowie onaci, „samotni”
tylko dlatego, e zostali spisani bez ony. Nast pn  grup  stanowili rozwiedzeni, których odsetek jest
znacznie wy szy w miastach.

 Osoby o stanie cywilnym separowana i separowany stanowi  stosunkowo niewielk  grup  samot-
nych rodziców z dzie mi do lat 24 na utrzymaniu (po 0,8% omawianych rodzin).

 Oznacza to, e g ówn  przyczyn  powstawania rodzin niepe nych jest rozpad zwi zku ma skiego
na skutek zgonu jednego z ma onków lub rozwodu oraz bardzo rzadko separacji faktycznej lub praw-
nej (orzekanej przez s dy od 2000 r.).

Dzieci w gospodarstwach domowych

 W rodzinach wy onionych spo ród osób wchodz cych w sk ad gospodarstw domowych spisano
834,2 tys. dzieci, w miastach o 521,8 tys. dzieci, a na wsi 312,4 tys..

 Na utrzymaniu rodzin by o 635,2 tys. dzieci w wieku poni ej 25 lat, z tego 390,8 tys. w miastach
i 244,4 tys. na wsi. Przeci tna liczba dzieci na utrzymaniu wynosi a 1,80; w miastach – 1,65, na wsi
– 2,10. Przeci tna liczba dzieci pozostaj cych na utrzymaniu rodzin pe nych wynios a w ma stwach
z dzie mi – 1,88, a w rodzinach partnerów – 1,77. Natomiast przeci tna liczba w rodzinach niepe nych
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– w przypadku matek z dzie mi wynios a 1,49, a w przypadku ojców - 1,42. Zmniejszenie si  ogólnej
liczby dzieci, a tak e dzieci pozostaj cych na utrzymaniu rodziców wi e si  niew tpliwie ze znacz -
cym spadkiem liczby urodze , obserwowanym od pocz tku lat dziewi dziesi tych.

 Najwi ksza liczba dzieci w wieku 0–24 lata pozostaj cych na utrzymaniu (519,3 tys.) a w rodzi-
nach typu ma stwo z dzie mi. Stanowi y one 81,8% ogó u dzieci pozostaj cych na utrzymaniu
(w miastach 78,5%, a na wsi 87,0% dzieci). Drugim typem rodzin pod wzgl dem liczby dzieci by y
rodziny samotnych matek – przebywa o w nich 14,8% dzieci w wieku 0 – 24 lat pozostaj cych na
utrzymaniu. W rodzinach partnerów przebywa o 2,1% dzieci, a samotnych ojców – 1,4%.

Rodziny z jednym dzieckiem stanowi y 46,9%, z dwójk  dzieci – 35,7%, a z trojgiem lub wi ksz
liczb  dzieci – 17,4% omawianych rodzin. Struktura rodzin wed ug liczby dzieci ró ni a si  w zale -
no ci od typu rodziny. Jedno dziecko posiada y przede wszystkim rodziny niepe ne (samotni ojcowie
i samotne matki), blisko 55% rodziny partnerskie, a jedynie 42,1% rodziny ma skie. Rodziny
mieszkaj ce w miastach mia y przeci tnie mniej dzieci na utrzymaniu (1,65) w porównaniu
z ludno ci  mieszkaj  na wsi (2,10 dzieci). Na wsi przewa y rodziny pe ne maj ce na utrzymaniu
troje lub wi ksz  liczb  dzieci. W rodzinach niepe nych oraz w rodzinach wszystkich typów w miastach
troje lub wi ksz  liczb  dzieci na utrzymaniu ma niewielki odsetek rodzin.

Tabl. 8. Rodziny z dzie mi w gospodarstwach domowych oraz liczby dzieci do lat 24 pozostaj cych na
utrzymaniu oraz typu rodziny

Rodziny wed ug liczby dzieci do lat 24 pozostaj -
cych na utrzymaniu

Rodziny
z dzie mi
ogó em

Rodziny bez
dzieci do lat

24 na
utrzymaniu razem 1 2 3 i wi cej

Typ rodziny

w tysi cach w odsetkach

Przeci tna
liczba dzieci

do lat 24

O g ó  e m .................. 460,1 106,6 353,5 46,9 35,7 17,4 1,80
Ma stwa ................. 333,2 56,4 276,8 42,1 38,4 19,5 1,88
Partnerzy ..................... 8,1 0,7 7,4 54,5 27,4 18,1 1,77
Samotne matki ............. 105,5 42,4 63,1 64,7 25,9 9,4 1,49
Samotni ojcowie .......... 13,3 7,1 6,2 69,2 23,2 7,6 1,42

Miasta ......................... 314,2 77,1 237,2 51,8 35,9 12,3 1,65
Ma stwa ................. 219,2 40,2 179,0 47,2 39,2 13,6 1,71
Partnerzy ..................... 5,5 0,5 5,0 58,7 27,3 14,0 1,63
Samotne matki ............. 79,7 31,1 48,6 66,5 25,9 7,6 1,44
Samotni ojcowie .......... 9,8 5,2 4,6 72,8 22,3 4,9 1,34

Wie ............................ 145,9 29,5 116,4 36,8 35,3 27,9 2,10
Ma stwa ................. 114,0 16,2 97,8 33,0 37,0 30,0 2,17
Partnerzy ..................... 2,6 0,2 2,4 45,7 27,7 26,6 2,05
Samotne matki ............. 25,8 11,3 14,5 59,0 26,1 14,9 1,66
Samotni ojcowie .......... 3,5 1,9 1,6 58,8 25,9 15,3 1,66

Rodziny z dzie mi w wieku 13–24 lata kontynuuj cymi nauk

 Spo ród 353,5 tys. rodzin z dzie mi do lat 24 na utrzymaniu wyodr bniono grup  199,5 tys. rodzin
z dzie mi wieku 13 – 24 lata. Ta subpopulacja by a rozpatrywana pod k tem czynników determinuj -
cych podejmowanie przez dzieci dalszego kszta cenia na poziomie ponadpodstawowym.
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 Porównanie struktury dla miast i wsi wskazuje na niewielkie zró nicowanie. W miastach
w rodzinach z jednym dzieckiem w wieku 13 – 24 lata na utrzymaniu, 86,4% dzieci kontynuowa o
nauk , za  na wsi 81,2% dzieci. Nie podj y dalszego kszta cenia dzieci z 12,9% rodzin w miastach
oraz 18,0% rodzin na wsi. W ród rodzin z dwojgiem i wi cej dzieci uczy o si  przynajmniej jedno
dziecko w 97,1% rodzin w miastach i w 95,9% na wsi.

 Wi ksze dysproporcje dotyczy y nauki wszystkich dzieci z rodzin z dwojgiem i wi ksz  liczb
dzieci. W miastach w 76,7% rodzin uczy y si  wszystkie dzieci, za  na wsi 66,6%. Przedstawione dane
dla rodzin z 2 i wi ksz  liczb  dzieci stanowi  pewne u rednienie. Pog biaj c analiz  mo na przyj-
rze  si  tej subpopulacji w zale no ci od liczby dzieci. W miastach w rodzinach z dwojgiem dzieci
–obydwoje uczy o si  w przypadku 78,9% rodzin, za  na wsi w 71,8%. adne dziecko nie podejmowa-
o dalszej nauki w 3,0% rodzin w miastach i 5,0% rodzin na wsi. Dla rodzin wi kszych – z trojgiem
dzieci lub z czworgiem i wi cej dzieci, ró nice mi dzy miastem a wsi  by y podobne.

 Powy sza analiza wskazuje, e liczba dzieci w rodzinie wp ywa na zró nicowanie odsetka rodzin
z dzie mi kontynuuj cymi nauk , zarówno w miastach jak i na wsi, co mo e si  wi za  z trudniejsz
sytuacj  materialn  rodzin wielodzietnych. Wydaje si  jednak, e znacz cym czynnikiem ró nicuj -
cym jest typ rodziny. Zgodnie z powszechnymi odczuciami w rodzinach pe nych (ma stwa lub
partnerzy z dzie mi) dzieci cz ciej podejmuj  dalsz  nauk , ni  w rodzinach niepe nych (matka lub
ojciec z dzie mi).

 Dane dla województwa ogó em pokazuj , e w 86,1% rodzin pe nych z jednym dzieckiem – dziec-
ko kontynuowa o nauk , za  w rodzinach niepe nych w 80,4%. Im wi cej by o dzieci na utrzymaniu
w rodzinie, tym wi ksze by o zró nicowanie mi dzy rodzinami pe nymi a niepe nymi. W rodzinach
pe nych z dwojgiem dzieci obydwoje dzieci uczy o si  w 77,5% rodzin, a w 69,6% rodzin niepe nych.
Podobnie kszta towa a si  struktura w rodzinach wielodzietnych – z trojgiem lub czworgiem i wi cej
dzieci.

Tabl. 9. Rodziny z dzie mi w wieku 13–24 lata wed ug typu rodziny i liczby dzieci kontynuuj cych nauk

Ogó em Miasta Wie
Wyszczególnienie

ogó em rodziny
pe ne

rodziny
niepe ne ogó em rodziny

pe ne
rodziny
niepe ne ogó em rodziny

pe ne
rodziny
niepe ne

O g ó  e m  (w tys.) .........  199,5 166,2 33,3 136,1 110,3 25,8 63,4 55,9 7,4

W odsetkach
Rodziny z 1 dzieckiem ..... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ucz cym si  ................ 84,9 86,1 80,4 86,4 87,5 82,3 81,2 82,6 72,4
nie ucz cym si  ........... 14,3 13,2 18,6 12,9 11,8 16,6 18,0 16,6 26,7

Rodziny z 2 dzieci ........... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
uczy si  przynajmniej

jedno ....................... 96,2 96,6 93,6 96,8 97,2 94,7 94,9 95,4 90,4
w tym oboje ............. 76,5 77,5 69,6 78,9 80,1 72,1 71,8 72,8 62,5

adne nie uczy si  ....... 3,7 3,3 6,2 3,0 2,7 5,1 5,0 4,5 9,5

Rodziny z 3 dzieci ........... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
uczy si  przynajmniej

jedno ....................... 98,3 98,5 96,0 98,5 98,9 95,8 98,0 98,2 96,2
w tym wszystkie ...... 62,0 63,4 49,5 66,2 67,7 54,6 58,1 59,5 43,2

adne nie uczy si  ....... 1,7 1,4 3,9 1,4 1,1 3,9 1,9 1,7 3,8
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Tabl. 9. Rodziny z dzie mi w wieku 13–24 lata wed ug typu rodziny i liczby dzieci kontynuuj cych nauk   (dok.)
Ogó em Miasta Wie

Wyszczególnienie ogó em rodziny
pe ne

rodziny
niepe ne ogó em rodziny

pe ne
rodziny
niepe ne ogó em rodziny

pe ne
rodziny
niepe ne

Rodziny z 4 dzieci ........... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
uczy si  przynajmniej

jedno ........................ 99,4 99,5 98,6 99,5 99,6 99,2 99,3 99,5 98,0
w tym wszystkie ...... 39,8 40,7 31,8 46,6 48,0 38,6 36,6 37,6 26,1

adne nie uczy si  ....... 0,6 0,5 1,1 0,5 0,4 0,8 0,6 0,5 1,3
U w a g a. W tablicy pomini to rodziny, w których brak jest danych o liczbie ucz cych si  dzieci.

Szczególnie niekorzystna sytuacja wyst powa a w ród rodzin niepe nych zamieszka ych na wsi.
ród rodzin wiejskich z jednym dzieckiem, dziecko kontynuowa o nauk  w 72,4% rodzin, podczas

gdy w miastach w 82,3% rodzin. Rodziny niepe ne na wsi z dwojgiem i wi ksz  liczb  dzieci podej-
muj cymi dalsz  nauk  stanowi y 56,4% wszystkich rodzin niepe nych na wsi, w miastach 69,6%.

 Innym czynnikiem, którego wp yw na struktur  rodzin z dzie mi kontynuuj cymi nauk  badano
w spisie by  poziom wykszta cenia rodziców. Wyodr bniono rodziny, w których co najmniej jedno
z rodziców mia o wykszta cenie rednie lub wy sze oraz pozosta e rodziny. W rodzinach z jednym
dzieckiem o wy szym poziomie wykszta cenia rodziców uczy o si  89,9% dzieci, w pozosta ych ro-
dzinach 76,9%. W rodzinach z dwojgiem i wi cej dzieci uczy y si  wszystkie odpowiednio z 82,1%
i 60,6% rodzin. Podobna prawid owo  utrzymuje si , niezale nie od typu rodziny, liczby dzieci oraz
miejsca zamieszkania.

Tabl. 10. Rodziny z dzie mi w wieku 13-24 lat wed ug poziomu wykszta cenia rodziców, typu rodziny
i liczby dzieci kontynuuj cych nauk

Rodziny, w których przynajmniej jedno
z rodziców ma wykszta cenie rednie Pozosta e rodziny

Wyszczególnienie
ogó em rodziny pe ne rodziny nie-

pe ne ogó em rodziny pe ne rodziny nie-
pe ne

O g ó  e m  (w tys.) .........  119,4 101,0 18,3 80,1 65,2 15,0
W odsetkach

Rodziny z 1 dzieckiem ..... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ucz cym si  ................ 89,9 90,6 87,0 76,9 78,4 71,5
nie ucz cym si  ........... 9,3 8,8 11,9 22,2 20,7 27,4

Rodziny z 2 dzieci ........... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
uczy si  przynajmniej

jedno ........................ 98,1 98,2 97,2 93,2 93,9 89,5
w tym oboje ............. 83,8 84,3 79,6 65,3 66,5 58,3

adne nie uczy si  ....... 1,8 1,7 2,7 6,7 6,0 10,2

Rodziny z 3 dzieci ........... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
uczy si  przynajmniej

jedno ........................ 99,1 99,2 98,3 97,6 98,0 94,8
w tym wszystkie ...... 73,5 74,4 63,1 52,6 54,0 42,4

adne nie uczy si  ....... 0,8 0,8 1,4 2,4 2,0 5,1

Rodziny z 4 dzieci ........... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
uczy si  przynajmniej

jedno ........................ 100,0 100,0 100,0 99,2 99,3 98,3
w tym wszystkie ...... 61,6 62,3 51,2 31,6 32,1 28,3

adne nie uczy si  ....... - - - 0,8 0,7 1,3

U w a g a. W tablicy pomini to rodziny, w których brak jest danych o liczbie ucz cych si  dzieci.
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 Reasumuj c, najmniejszy wp yw na zró nicowanie struktury rodzin z dzie mi kontynuuj cymi na-
uk  ma miejsce zamieszkania. Obserwowany znaczny wzrost migracji z miasta na wie  oraz niew t-
pliwie rosn ce aspiracje zawodowe przynajmniej cz ci m odzie y wiejskiej powoduj , e – w aspek-
cie podejmowania dalszej nauki przez dzieci – malej  ró nice mi dzy rodzinami zamieszka ymi
w mie cie a rodzinami wiejskimi.

 Pozosta e czynniki – typ rodziny i liczba dzieci wyra nie wp ywaj  na mo liwo ci zapewnia dzie-
ciom warunków do dalszej nauki. Wydaje si , e bardzo du e znaczenie ma poziom wykszta cenia
rodziców. Szczegó owe dane pokazuj , e im wy szy poziom wykszta cenia osi gn li rodzice, tym
wy szy jest odsetek przypadków, e wszystkie dzieci kontynuuj  nauk  na poziomie ponadpodstawowym.

Rodziny w gospodarstwach zbiorowych

W spisie 2002 – po raz pierwszy od 24 lat – wyodr bniano rodziny w gospodarstwach zbiorowych. Z za-
enia ograniczono badanie tylko do niektórych rodzajów obiektów zbiorowego zakwaterowania: domów

studenckich i asystenckich, hoteli pracowniczych, domów pomocy spo ecznej dla emerytów i osób starszych,
domów pomocy spo ecznej dla samotnych kobiet w ci y lub z ma ymi dzie mi i obiektów dla bezdomnych.

Tabl. 11. Rodziny w gospodarstwach zbiorowych wed ug rodzaju obiektu zbiorowego zakwaterowania i typu rodziny
Rodzaj obiektu

domy pomocy spo ecznej dla
Wyszczególnienie Ogó em domy

studenckie
hotele

pracownicze
emerytów
i osób star-

szych

samotnych
kobiet w
ci y lub
z ma ymi
dzie mi

schroniska
dla bezdom-
nych, nocle-

gownie

pozosta e
obiekty

zbiorowego
 zakwaterowa-

nia

W liczbach bezwzgl dnych
O g ó  e m ........... 566 228 174 24 31 47 62
Ma stwa .......... 381 169 132 23 1 11 45
Partnerzy .............. 58 28 14 - 2 7 7
Matki z dzie mi .... 122 30 26 1 28 28 9
Ojcowie z dzie mi 5 1 2 - - 1 1

W odsetkach
O g ó  e m ...........  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ma stwa .......... 67,3 74,1 75,9 95,8 3,2 23,4 72,6
Partnerzy .............. 10,2 12,3 8,0 - 6,5 14,9 11,3
Samotne matki ...... 21,6 13,2 14,9 4,2 90,3 59,6 14,5
Samotni ojcowie ... 0,9 0,4 1,1 - - 2,1 1,6

Ogó em w gospodarstwach zbiorowych spisano 566 rodzin, w tym ponad 40% stanowi y rodziny
zamieszka e w domach studenckich i asystenckich, prawie 31% w hotelach pracowniczych, oko o 14%

cznie w domach dla samotnych kobiet w ci y lub z ma ymi dzie mi i w obiektach dla bezdomnych.
 W ród spisanych rodzin ponad 67% stanowi y ma stwa (w tym blisko 36% ma stw mia o

dzieci), prawie 22% samotne matki z dzie mi, 10% partnerzy i oko o 1% samotni ojcowie z dzie mi.
 Najwi cej ma stw by o w domach dla emerytów i osób starszych (prawie 96%) w hotelach pra-

cowniczych (blisko 76%). Samotne matki z dzie mi to g ównie mieszkanki domów pomocy spo ecz-
nej dla samotnych kobiet w ci y lub z ma ymi dzie mi.

 Zwi zków partnerskich stosunkowo najwi cej by o w obiektach dla bezdomnych (prawie 15%) oraz
w domach studenckich i asystenckich (ponad 12%).

 Ogó em w rodzinach w gospodarstwach zbiorowych by o 506 dzieci (w tym do 24 lat pozostaj cych na
utrzymaniu – 435), co oznacza, e przeci tnie na jedn  rodzin  przypada o prawie jedno dziecko.


