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Aby zacytować ten rozdział należy podać źródło: Panek, T., Czapiński, J. (2013). Warunki życia gospodarstw domowych. Warunki mieszkaniowe. Diagnoza
Społeczna 2013 Warunki i Jakość Życia Polaków - Raport. [Special issue]. Contemporary Economics, 7, 78-83 DOI: 10.5709/ce.1897-9254.100

4.4. Warunki mieszkaniowe
Tomasz Panek, Janusz Czapiński
4.4.1. Sytuacja w 2013 r. i jej zmiana w ostatnich czterech latach
Prawie 4 proc. badanych gospodarstw domowych nie zamieszkiwało w lutym/marcu 2013 r. samodzielnie. Odsetek
ten wzrósł w okresie marzec 2009-marzec 201323, o prawie 2,5 punktu procentowego. Natomiast w ostatnich dwóch
latach nie zmienił się w sposób istotny24.
Najczęściej gospodarstwa nie zamieszkujące samodzielnie występowały w grupie gospodarstw domowych
rolników oraz rencistów (odpowiednio około 5,5 proc. i około 5 proc. gospodarstw). W latach 2009-2013 we
wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych, oprócz gospodarstw domowych rencistów, nastąpił spadek odsetka
gospodarstw domowych nie zamieszkujących samodzielnie.
Brak samodzielności mieszkań w przekroju typu gospodarstwa najczęściej charakteryzował gospodarstwa
wielorodzinne. W tej grupie było prawie 12 proc. takich gospodarstw. W marcu 2013 r. w stosunku do marca 2011 r.
nastąpił znaczący spadek częstotliwości samodzielnego zamieszkiwania w grupach gospodarstw wielorodzinnych (o
prawie 2 p.p.), a znaczny wzrost w grupie gospodarstw nierodzinnych wieloosobowych (o prawie 7 p.p.).
W grupie gospodarstw domowych bez bezrobotnych ponad 3,8 proc. z nich nie zamieszkiwało samodzielnie w
2013 r., podczas gdy ponad 3,5 proc. w grupie gospodarstw domowych z bezrobotnymi. W ostatnich dwóch latach
znacząco zmiany odsetka gospodarstw domowych, zarówno w grupie gospodarstw bez bezrobotnych jak i z
bezrobotnymi, zamieszkujących niesamodzielnie nie były znaczące (mniejsze niż 1 p.p.).
Gospodarstwa nie zamieszkujące samodzielnie spotkać można było najczęściej na wsi (około 4,4 proc.
gospodarstw domowych wiejskich nie zamieszkiwało samodzielnie). Województwem o największym odsetku
gospodarstw domowych nie zamieszkujących samodzielnie było lubelskie (prawie 7 proc. gospodarstw nie
zamieszkiwało samodzielnie). Znaczący spadek odsetka gospodarstw domowych nie zamieszkujących samodzielnie
obserwujemy w dwóch ostatnich latach wyłącznie w gospodarstwach domowych zamieszkujących na wsi (o ponad 1
p.p.). Województwami, w których obserwujemy najbardziej znaczący wzrost samodzielności zamieszkiwania w
okresie marzec 2011-marzec 2013 były województwa lubelskie i małopolskie (odpowiednio o ponad 4 i o ponad 2
p.p.).
Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w badanych gospodarstwach wynosiła w lutym/marcu
2013 r. ponad 31 m2. W lutym/marcu 2013 r. w stosunku do sytuacji z lutego/marca 2009 r. nie uległa ona znaczącym
zmianom.
Największe zagęszczenie mieszkań charakteryzowało w lutym/marcu 2013 r. gospodarstwa domowe
pracowników (około 26 m2 na osobę). W latach 2011-2013 obserwujemy wzrost tego zagęszczenia we wszystkich
grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw, z wyjątkiem gospodarstw domowych utrzymujących się z
niezarobkowych źródeł.
Wśród typów gospodarstw domowych największe zagęszczenie w lutym/marcu 2013 r. występowało w
mieszkaniach małżeństw wielodzietnych oraz gospodarstw wielorodzinnych (odpowiednio około 17 m 2 oraz poniżej
20 m2 powierzchni użytkowej na osobę). Zagęszczenie mieszkań w marcu 2013 r. w stosunku do marca 2011 r.
zwiększyło się znacząco we wszystkich typach gospodarstw domowych, w tym najwięcej w gospodarstwach
nierodzinnych wieloosobowych (o ponad 5 p.p.).
W grupie gospodarstw z bezrobotnymi zagęszczenie mieszkań było znacznie wyższe niż w grupie gospodarstw
bez bezrobotnych (przeciętnie odpowiednio niecałe 22 m2 i prawie 33 m2 na osobę w tych grupach gospodarstw).
Zarówno w grupie gospodarstw domowych bez bezrobotnych jak i z bezrobotnymi nastąpił wzrost zagęszczenia
mieszkań w latach 2011-2013 (odpowiednio o prawie 2 m2 i o ponad 2 m2).
Zagęszczenie mieszkań w gospodarstwach domowych zamieszkujących wieś jest znacząco mniejsze niż w
gospodarstwach domowych miejskich. Natomiast zróżnicowanie grup gospodarstw ze względu na zagęszczenie
mieszkań według województw należy uznać za nieznaczne, przy czym największe było w województwie warmińskomazurskim (niecałe 28 m2 powierzchni użytkowej na osobę). We wszystkich grupach gospodarstw domowych,
wyodrębnionych ze względu na klasę miejscowości zamieszkania oraz w większości województw miał miejsce wzrost
zagęszczenia mieszkań w ostatnich dwóch latach. Najsilniejszy wzrost zagęszczenia mieszkań obserwujemy przy tym
w grupie gospodarstw domowych zamieszkujących średniej wielkości miasta, o liczbie mieszkańców 20-100 tys.,
wieś (o ponad 3 m2) oraz województwa pomorskie i łódzkie (odpowiednio o ponad 7 m2 i o ponad 6 m2).
Spośród uwzględnionych w badaniu urządzeń i instalacji najpowszechniejszy był w mieszkaniach gospodarstw
badanych w lutym/marcu 2013 r. wodociąg, którego nie posiadało tylko 2,9 proc. badanych gospodarstw.
Jednocześnie obserwujemy w ciągu ostatnich czterech lat wzrost odsetka mieszkań wyposażonych we wszystkie
uwzględnione w badaniu urządzenia i instalacje (wykres 4.4.1). Należy także zwrócić uwagę na wzrost wyposażenia
gospodarstw domowych w gaz z sieci przy jednoczesnym spadku odsetka gospodarstw domowych korzystających z
Wszystkie zmiany w zakresie warunków mieszkaniowych w latach 2009-2013 dotyczą próby panelowej z tych lat, czyli tych gospodarstw
domowych, które zostały zbadane zarówno w 2009 r. jak i w 2011 r. oraz 2013 r.
24
Zmiany w zakresie warunków mieszkaniowych w latach 2011-2013 dotyczą próby panelowej z tych lat, czyli tych gospodarstw domowych,
które zostały zbadane zarówno 2011 r. jak i w 2013 r.
23
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gazu z butli. W ostatnich dwóch latach także wzrósł nieznacznie odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje i
urządzenia, przy czym w sposób znaczący w przypadku ciepłej wody bieżącej (o ponad 2 p.p.) oraz ustępu
spłukiwanego wodą bieżącą (o 1 p.p.).
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Wykres 4.4.1. Procent gospodarstw domowych nieposiadających wybranych urządzeń i instalacji w latach 20092013 w próbie panelowej
Najczęściej mieszkania gospodarstw domowych nie posiadały ciepłej wody bieżącej (ponad 20 proc.). Ciepłej
wody bieżącej nie posiadały przede wszystkim mieszkania gospodarstw domowych utrzymujących się z
niezarobkowych źródeł (ponad 45 proc.) oraz rencistów (około 29 proc.). Wzrost odsetka mieszkań, w ciągu ostatnich
dwóch lat, wyposażonych w instalacje i urządzenia, obserwujemy we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych
gospodarstw domowych, poza wyposażeniem w ciepłą wodę bieżącą gospodarstw domowych utrzymujących się z
niezarobkowych źródeł.
W grupie gospodarstw z bezrobotnymi wyposażenie mieszkań w urządzenia i instalacje było znacznie mniej
powszechne niż w grupie gospodarstw bez bezrobotnych. Przykładowo, ciepłej bieżącej wody nie posiadało w tych
grupach gospodarstw domowych odpowiednio ponad 28 i około 19 proc. mieszkań. Stan wyposażenia mieszkań,
zajmowanych przez gospodarstwa domowe w analizowanych dwóch grupach gospodarstw, we wszystkie
uwzględnione urządzenia i instalacje, poza wyposażeniem w ciepłą wodę bieżącą gospodarstw domowych z
bezrobotnymi, zwiększył się w ostatnich dwóch latach.
Mieszkaniami bez ciepłej wody bieżącej najczęściej dysponowały gospodarstwa nierodzinne (ponad 26 proc.
gospodarstw). W ciągu ostatnich dwóch lat wzrost odsetka gospodarstw domowych wyposażonych w ciepłą wodę
bieżącą wystąpił we wszystkich typach gospodarstw domowych, przy czym najsilniejszy w przypadku gospodarstw
nierodzinnych jednoosobowych (o ponad 5 p.p.).
Relatywnie najczęściej mieszkania bez ciepłej wody bieżącej posiadały gospodarstwa domowe wiejskie (ponad
30 proc. gospodarstw). W ostatnich dwóch latach we wszystkich klasach miejscowości zamieszkania zaszła w
zasadzie poprawa w wyposażeniu mieszkań w analizowane instalacje, poza miastami o liczbie mieszkańców 200-500
tys. i najmniejszymi miastami w przypadku ustępu spłukiwanego bieżącą wodą oraz w przypadku łazienki z wanną
lub prysznicem.
Gospodarstwa domowe nieposiadające w mieszkaniach ciepłej wody bieżącej zamieszkiwały przede wszystkim
województwa świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie (odpowiednio ponad 41 i prawie 31 proc. mieszkań w tych
województwach nie posiadało ciepłej bieżącej wody). W latach 2011-2013 w zdecydowanej większości województw
nastąpiła poprawa stopnia wyposażenia mieszkań w urządzenia i instalacje.
Mieszkania zajmowane przez gospodarstwa domowe w lutym/marcu 2013 r. najczęściej posiadały centralne
ogrzewanie indywidualne lub zbiorowe (po odpowiednio prawie 45 i około 42 proc. gospodarstw). Jednakże jeszcze
w ponad 12 proc. gospodarstw mieszkania były ogrzewane piecami na opał. Mieszkania ogrzewane piecami na opał
występowały przede wszystkim w grupie gospodarstw utrzymujących się z niezarobkowych źródeł i rencistów
(odpowiednio prawie 36 i ponad 24 proc. gospodarstw posiadało ten typ ogrzewania mieszkań) oraz gospodarstw
nierodzinnych wieloosobowych (prawie 26 proc. gospodarstw z tej grupy). Ten typ ogrzewania występował w ponad
21 proc. mieszkań gospodarstw domowych z bezrobotnymi oraz tylko w niecałych 11 proc. mieszkań gospodarstw
domowych bez bezrobotnych. Gospodarstwa domowe posiadające mieszkania ogrzewane piecami na opał
zamieszkiwały najczęściej wieś (ponad 20 proc. gospodarstw wiejskich) oraz województwa lubelskie, warmińskomazurskie i kujawsko-pomorskie (po ponad 15 proc. gospodarstw z tych województw).
W ciągu ostatnich czterech lat nastąpił znaczący spadek (o ponad 1 p.p.) odsetka mieszkań, w których stosowane
były piece na opał na rzecz centralnego ogrzewania (wykres 4.4.2). W latach 2011-2013 spadek odsetka mieszkań z
piecami na opał na rzecz centralnego ogrzewania jest nieznaczący (o mniej niż 0,5 punktu procentowego).

Proc. gospodarstw domowych o
określonym sposobie
ogrzewania
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Wykres 4.4.2. Sposób ogrzewania mieszkań gospodarstw domowych w latach 2009-2013 w próbie panelowej
W ostatnich dwóch latach najczęściej tego typu zmiany obserwujemy w grupach gospodarstw domowych
rolników i rencistów, nierodzinnych wieloosobowych, małżeństw wielodzietnych, zamieszkujących wieś oraz
województwa opolskie i podlaskie. Są to tym samym te grupy gospodarstw, których relatywnie największe odsetki
mieszkań stosowały ogrzewanie piecami na opał w 2011 r.
Ponad 7 proc. gospodarstw domowych zalegało w lutym/marcu 2013 r. ze stałymi opłatami za mieszkanie
(czynszem), a ponad 4 proc. z opłatami za gaz i energię elektryczną. Odsetek gospodarstw domowych zalegających z
opłatami za mieszkanie nie uległ większej zmianie w latach 2009-2013 (wykres 4.4.3), a zalegających za gaz i energię
elektryczną wzrósł znacząco (wykres 4.4.4). Natomiast w ostatnich dwóch latach zmiany odsetka gospodarstw
domowych mających zaległości z opłatami za mieszkanie oraz gaz i energię nie były istotne.
Proc. gospodarstw domowych
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Wykres 4.4.3. Zaległości gospodarstw domowych w opłatach za mieszkanie (czynsz) w latach 2009-2013 w próbie
panelowej
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Wykres 4.4.4. Zaległości gospodarstw domowych w opłatach za gaz i energię elektryczną w latach 2009-2013 w
próbie panelowej
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Najczęściej gospodarstwa domowe zalegające z opłatami za mieszkanie oraz za gaz i energię elektryczną
występowały w grupie gospodarstw utrzymujących się z niezarobkowych źródeł (odpowiednio ponad 29 i prawie 22
proc. gospodarstw) oraz w grupach gospodarstw rodzin niepełnych (odpowiednio ponad 14 i prawie 9 proc.
gospodarstw) i małżeństw wielodzietnych (odpowiednio ponad 14 i ponad 9 proc. gospodarstw).
W ostatnich dwóch latach znaczący wzrost odsetka gospodarstw domowych zalegających z opłatami za
mieszkanie obserwujemy w grupach gospodarstw utrzymujących się z niezarobkowych źródeł i rencistów (o ponad 4
p.p.) oraz wielorodzinnych (o prawie 2 p.p.). W przypadku opłat za gaz i energię elektryczną znaczący wzrost odsetka
gospodarstw domowych, które zalegają z tymi opłatami nastąpił także wyłącznie w grupach gospodarstw domowych
rodzin utrzymujących się z niezarobkowych źródeł (o ponad 7 p.p.), rencistów (o około 2 p.p.) oraz wielorodzinnych
(o ponad 1 p.p.).
Gospodarstwa domowe zalegające z opłatami za użytkowanie mieszkań oraz gaz i energię elektryczną
występowały znacznie częściej wśród gospodarstw domowych z bezrobotnymi niż wśród gospodarstw domowych
bez bezrobotnych.
Zróżnicowanie grup gospodarstw, wyodrębnionych ze względu na klasę miejscowości zamieszkania, dotyczące
skali nie uiszczania w terminie opłat za mieszkanie oraz opłat za gaz i energię elektryczną nie było w lutym/marcu
2013 r. znaczące. Jednakże z opłatami za mieszkanie nieznacznie częściej zalegają gospodarstwa domowe miejskie
niż wiejskie, a w przypadku opłat za energię elektryczną i gaz obserwujemy sytuację odwrotną. W okresie marzec
2011–marzec 2013 nie nastąpił znaczący wzrost odsetka gospodarstw domowych zalegających z opłatami za
mieszkanie w żadnej z wyróżnionych klas miejscowości. W przypadku opłat za gaz i energię elektryczną znaczący
wzrost odsetka gospodarstw domowych zalegających z tymi opłatami wystąpił tylko w grupie gospodarstw
domowych zamieszkujących najmniejsze miasta.
Najwyższe odsetki gospodarstw domowych nieuiszczających w terminie opłat zarówno za czynsz jak i za gaz
oraz energię elektryczną występowały w lutym/marcu 2013 r. w województwie warmińsko-mazurskim (w około 10
proc. gospodarstw zamieszkujących to województwo).
Spłat rat kredytu mieszkaniowego nie dokonywało w terminie 3,5 proc. gospodarstw domowych badanych w
lutym/marcu 2013 r. Najczęściej zaległości gospodarstw domowych w spłatach kredytu mieszkaniowego
występowały w grupie gospodarstw utrzymujących się z niezarobkowych źródeł (w prawie 17 proc. gospodarstw)
oraz w grupie gospodarstw rodzin niepełnych (w prawie 9 proc. gospodarstw). W latach 2009-2013 nastąpił znaczący
wzrost (o prawie 2 p.p.) odsetka gospodarstw domowych zalegających ze spłatą kredytu mieszkaniowego (wykres
4.4.5).
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Wykres 4.4.5. Zaległości gospodarstw domowych w spłacie kredytu mieszkaniowego w latach 2009-2013 w próbie
panelowej
W stosunku do roku 2011 w próbie panelowej także nastąpił znaczący wzrost odsetka gospodarstw domowych
mających zaległości w opłacie kredytu mieszkaniowego.
Gospodarstwa domowe z bezrobotnymi nieznacznie częściej zalegały w lutym/marcu 2013 r. ze spłatą kredytu
mieszkaniowego niż gospodarstwa domowe bez bezrobotnych. W ostatnich dwóch latach znacząco wzrósł natomiast
odsetek gospodarstw domowych z bezrobotnymi mających tego typu trudności finansowe (o prawie 3 p.p.).
Gospodarstwa mające zaległości w spłacie rat kredytu mieszkaniowego najczęściej zamieszkiwały średniej
wielkości miasta, o liczbie mieszkańców 100-200 tys. (ponad 7 proc. gospodarstw z tych miast) oraz województwo
małopolskie (ponad 8 proc. gospodarstw). W okresie marzec 2011–marzec 2013 obserwujemy znaczące zmiany
odsetka gospodarstw domowych zalegających ze spłatą kredytu mieszkaniowego w największych i najmniejszych
miastach (odpowiednio o prawie 4 i o ponad 2 p.p.).
Zdecydowana większość badanych gospodarstw domowych (ponad 81 proc. gospodarstw) uważało, że ich
warunki mieszkaniowe w marcu 2013 r. w porównaniu do sytuacji w marcu 2011 r. nie zmieniły się. Niecałe 8 proc.
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gospodarstw uznało, że uległy one pogorszeniu, a ponad 11 proc., że poprawiły się. W porównaniu do ocen
formułowanych w marcu 2011 zwiększył się odsetek gospodarstw domowych formułujących oceny pozytywne (o
ponad 1 p.p.). Gospodarstwa deklarujące pogorszenie się warunków mieszkaniowych najczęściej występowały w
grupie gospodarstw domowych pracowników i pracujących na własny rachunek (odpowiednio ponad 10 i prawie 10
proc. gospodarstw) oraz w grupach gospodarstw wielodzietnych i małżeństw z 1 dzieckiem (po ponad 10 proc.
gospodarstw).
Zróżnicowanie gospodarstw oceniających, że ich warunki mieszkaniowe uległy pogorszeniu w stosunku do
sytuacji sprzed dwóch lat, według klasy miejscowości zamieszkania, nie było znaczące. Najczęściej na pogorszenie
się tych warunków wskazywały gospodarstwa domowe zamieszkujące największe miasta (prawie 10 proc.
gospodarstw). Gospodarstwa domowe oceniające pesymistycznie zmiany warunków mieszkaniowych najczęściej
zamieszkiwały województwa lubelskie i kujawsko-pomorskie (odpowiednio prawie 12 i prawie 11 proc. gospodarstw
z tych województw).
4.4.2. Zmiana warunków mieszkaniowych w latach 2000-2013
Analiza warunków mieszkaniowych w latach 2000-2013 w całych próbach pokazuje spadek odsetka gospodarstw
domowych, w których nie ma zasilania wodą z wodociągu (z 5,5 do 2,9 proc.), brakuje ustępu spłukiwanego bieżącą
wodą (z 11,2 do 5,3 proc.), nie ma łazienki z wanną lub prysznicem (z 13,8 do 5,3 proc.) i mieszkań pozbawionych
ciepłej wody bieżącej (z 29,6 do 20,5 proc.) (wykres 4.4.6).
Mniej systematyczne zmiany w minionym dziesięcioleciu nastąpiły w zaległościach opłat za mieszkanie.
Największy odsetek gospodarstw zalegających z opłatą czynszu powyżej 2 miesięcy przypadł na lata 2003 i 2005. W
późniejszym okresie obserwujemy znaczący spadek odsetka takich gospodarstw (wykres 4.4.7). W 2013 r. nastąpiła
stabilizacja zaległości za czynsz na poziomie 2009 i 2011 roku.
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Wykres 4.4.6.Procent gospodarstw domowych, w których nie było wybranych urządzeń i instalacji w latach 20002013 w całych próbach
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Wykres 4.4.7. Zaległości gospodarstw domowych w opłatach za mieszkanie (czynsz) w latach 2000-2013 w całych
próbach
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Podobnie do zmian w zaległościach opłat czynszu wygląda dynamika zaległości w opłatach za gaz i energię
elektryczną (wykres 4.4.8). Obecnie 4,4 proc. ma takie zaległości w porównaniu z 6,1 proc. w roku 2005. Może to
świadczyć o bardziej rygorystycznym postępowaniu dostawców wobec gospodarstw zalegających z płatnościami i
wynikającej stąd większej obawie o odłączenie mieszkania od sieci gazowej lub elektrycznej.
Zaległości w spłacie kredytu mieszkaniowego wzrosły w porównaniu z 2011 r., ale ciągle są mniejsze niż na
początku wieku (wykres 4.4.9).
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Wykres 4.4.8. Zaległości gospodarstw domowych w opłatach za gaz i energię elektryczną w latach 2000-2013
w całych próbach
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Wykres 4.4.9. Odsetek gospodarstw domowych zalegających ze spłatą kredytu mieszkaniowego w latach 2000-2013
w całych próbach w grupie gospodarstw posiadających taki kredyt

