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2.
ŁÓWNE
WYNIKI
WNIOSKISpołecznej nastąpiła
 GW
tegorocznej
edycjiI Diagnozy

poprawa
większościedycji
wskaźników
warunków
i jakości
ży W tegorocznej
Diagnozy
Społecznej
nastąpiła
cia
do
najwyższego
poziomu
od
1991
r.
poprawa większości wskaźników warunków i jakości życia
najwyższego
poziomu
od r.
1991
 do
Wzrósł
w stosunku
do 2013
o 3,1r. pp.2 do 83,6 procent
Polaków
bardzo
i
dosyć
szczęśliwych;
proc.
(o
 Wzrósł w stosunku do 2013 r. o 3,1 pp.281,5
do 83,6
pro2,6
pp.
więcej
niż
dwa
lata
wcześniej)
pozytywnie
ocenia
cent Polaków bardzo i dosyć szczęśliwych; 81,5 proc. (o
całepp.
swoje
dotychczasowe
życie.
2,6
więcej
niż dwa lata wcześniej)
pozytywnie ocenia
całe
swoje
dotychczasowe
życie.
 Realny dochód gospodarstw domowych wzrósł w
do dochód
2013 r. ogospodarstw
ponad 12 proc.,
a dochódwzrósł
osobisty
stosunku
Realny
domowych
w
ostosunku
10 proc.do 2013 r. o ponad 12 proc., a dochód osobisty
o 10Wzrósł
proc. z 76 do 81 procent gospodarstw domowych
deklarujących,
żedo
stałe
pozwalają imdomowych
zaspokoić
 Wzrósł z 76
81 dochody
procent gospodarstw
bieżące
potrzeby;
wzrosło
też
wyposażenie
gospodarstw
deklarujących, że stałe dochody pozwalają im zaspokoić
w
różnego
rodzajuwzrosło
dobra, też
spadł
odsetek zadłużonych,
bieżące
potrzeby;
wyposażenie
gospodarstwa
wzrósł
procent
posiadających
oszczędności
w różnego rodzaju dobra, spadł odsetek zadłużonych, a
wzrósł
procentwzrost
posiadających
oszczędności
 Nastąpił
satysfakcji
z większości aspektów
życia;
najbardziej
w
próbie
panelowej
wzrosłoaspektów
zadowo Nastąpił wzrost satysfakcji z większości
lenie
z
sytuacji
w
kraju,
z
perspektyw
na
przyszłość
iz
życia; najbardziej w próbie panelowej wzrosło zadowosytuacji
finansowej
rodziny.
lenie z sytuacji w kraju, z perspektyw na przyszłość i z
sytuacji
finansowej
rodziny.ekonomiczne polskiego spo Maleje
rozwarstwienie
łeczeństwa.
Nierówność
dochodów
gospo Maleje rozwarstwienierozkładu
ekonomiczne
polskiego
spodarstw
domowych
mierzona
współczynnikiem
Giniego
łeczeństwa. Nierówność rozkładu dochodów gospospadała
w ostatnichmierzona
sześciu latach.
Wartość tegoGiniego
współdarstw domowych
współczynnikiem
czynnika
w
2009
r.
wyniosła
0,318,
w
2011
r.
0,307,
w
spadała w ostatnich sześciu latach. Wartość tego współ2013 r. 0,305
a w 2015
r. 0,2850,318,
(znacznie
poniżej
średniej
czynnika
w 2009
r. wyniosła
w 2011
r. 0,307,
w
dla 27r.krajów
Europejskiej).
Także poniżej
rozwarstwienie
2013
0,305 aUnii
w 2015
r. 0,285 (znacznie
średniej
dochodów
osobistych
spadło z 0,373
w 2009
r. do0,330
dla 27 krajów
Unii Europejskiej).
Także
rozwarstwienie
współczynnika
Giniego
w
2015
r.
Dochody
dochodów osobistych spadło z 0,373 w 2009 r.najubożdo0,330
szych
gospodarstw
domowych
rosły
najbowspółczynnika
Giniego
w 2015
r. szybciej
Dochodyniż
najubożgatszych.
W
ostatnich
czterech
latach
obserwujemy
spaszych gospodarstw domowych rosły szybciej niż najbodek
w
stopniu
nierówności
dochodowych
pomiędzy
gatszych. W ostatnich czterech latach obserwujemy spagrupąwgospodarstw
domowychdochodowych
o najwyższychpomiędzy
i najniżdek
stopniu nierówności
szych dochodach
ekwiwalentnych,
czyli nierówności
pogrupą
gospodarstw
domowych o najwyższych
i najniżmiędzydochodach
skrajnymiekwiwalentnych,
grupami dochodowymi
gospodarstw
szych
czyli nierówności
podomowych.
W okresie
marzec
2011-marzec
2013 różmiędzy skrajnymi
grupami
dochodowymi
gospodarstw
nica
międzyW
skrajnymi
grupami2011-marzec
spadła o 2 proc.
a w
domowych.
okresie marzec
2013 różostatnich
dwóch
latach
już
o
ponad
5
proc.
nica między skrajnymi grupami spadła o 2 proc. a w
ostatnich
dwóch
latach
już o ponad
5 proc.
 Poniżej
granicy
skrajnego
ubóstwa
żyło w Polsce w
marcu/czerwcu
2015
r.
3,3
proc.
gospodarstw
domowych
 Poniżej granicy skrajnego ubóstwa żyło w
Polsce w
(o
1,8
pp.
mniej
niż
dwa
lata
wcześniej,
najmniej
w camarcu/czerwcu 2015 r. 3,3 proc. gospodarstw domowych
łym
okresie
badania).
(o 1,8 pp. mniej niż dwa lata wcześniej, najmniej w całym
okresie
badania).
 Nie
słabnie
mobilność Polaków na drabinie finansowej.
W
ciągu
czterech
minionych
latna
ponad
40 proc.
go Nie słabnie mobilność
Polaków
drabinie
finansospodarstw
domowych
z
grupy
1/5
najuboższych
awansowej. W ciągu czterech minionych lat ponad 40 proc. gowało
do grup
z wyższymi
dochodami
i tyle samoawansoz grupy
spodarstw
domowych
z grupy
1/5 najuboższych
1/5
najbogatszych
spadło
do
grup
z
niższymi
dochodami.
wało do grup z wyższymi dochodami i tyle samo z grupy
Oznacza
to, że struktura
w wy1/5 najbogatszych
spadłopolskiego
do grup z społeczeństwa
niższymi dochodami.
miarze ekonomicznym
ciągle społeczeństwa
jeszcze bardzowsłabo
Oznacza
to, że strukturajest
polskiego
wyskrystalizowana.
miarze
ekonomicznym jest ciągle jeszcze bardzo słabo
skrystalizowana.
 Pojawiły się niewielkie oznaki budowy społeczeńobywatelskiego.
W porównaniu
z wcześniejszymi
stwaPojawiły
się niewielkie
oznaki budowy
społeczeńbadaniami
zwiększył się
osóbzufających
innym
stwa obywatelskiego.
W odsetek
porównaniu
wcześniejszymi
ludziom
(z zwiększył
12 proc. wsię2013
r. doosób
15 proc.
w 2015
r.),
badaniami
odsetek
ufających
innym
ludziom (z 12 proc. w 2013 r. do 15 proc. w 2015 r.),
2
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wzrosła również nieco wrażliwość na naruszanie dobra
wspólnego,
ale wnieco
dalszym
ciągu niemal
połowa obywawzrosła również
wrażliwość
na naruszanie
dobra
teli
jest
obojętna
na
akty
naruszania
dobra
publicznego.
wspólnego, ale w dalszym ciągu niemal połowa
obywaNie
wzrosły
jednak,
a nawet
nieco spadły
niezmiennie
teli jest
obojętna
na akty
naruszania
dobra publicznego.
niskie
od
początku
transformacji
i
jedne
z
najniższych
w
Nie wzrosły jednak, a nawet nieco spadły niezmiennie
Europie
kapitału społecznego:
tolerancji wi
niskie
od wskaźniki
początku transformacji
i jedne z najniższych
skłonności
do zrzeszania
się. społecznego: tolerancji i
Europie wskaźniki
kapitału
skłonności
do
zrzeszania
się.
 Województwami o najwyższej
ogólnej jakości życia
były
w
2015
r.
małopolskie,
pomorskie
i wielkopolskie,
 Województwami o najwyższej ogólnej
jakości życia
a o najniższej
życia –pomorskie
świętokrzyskie,
łódzkie i
były
w 2015 r.jakości
małopolskie,
i wielkopolskie,
przekroju
największych
miasti
azachodniopomorskie.
o najniższej jakości W
życia
– świętokrzyskie,
łódzkie
najlepiej
żyje się mieszkańcom
Poznania,
Zielonej miast
Góry
zachodniopomorskie.
W przekroju
największych
inajlepiej
Krakowa,
a
najgorzej
mieszkańcom
Kielc,
Opola
i
Rudy
żyje się mieszkańcom Poznania, Zielonej Góry
Śląskiej.
i Krakowa, a najgorzej mieszkańcom Kielc, Opola i Rudy
Śląskiej.
***
 Średni dochód netto w***
marcu/czerwcu 2015 r. wyniósł
w
badanych
gospodarstwach
w przeliczeniu
na
 Średni dochód netto w marcu/czerwcu
2015 r. wyosobę
1549
zł
a
na
jednostkę
ekwiwalentną
1902
zł.
Poniósł w badanych gospodarstwach w przeliczeniu na
ziom
w gospodarstwach
doosobę dochodu
1549 zł aekwiwalentnego
na jednostkę ekwiwalentną
1902 zł. Pomowych
z
próby
panelowej
w
ujęciu
realnym
w
okresie
ziom dochodu ekwiwalentnego w gospodarstwach domarzec 2011–marzec
2013 spadł
0 3 realnym
proc. leczwwokresie
ostatmowych
z próby panelowej
w ujęciu
nim badanym
okresie2013
marzec
marzec
2011–marzec
spadł 2013–marzec/czerwiec
0 3 proc. lecz w ostat2015 badanym
uległ już znacznemu
wzrostowi.
W ostatnich dwóch
nim
okresie marzec
2013–marzec/czerwiec
latach
w ujęciu
realnym wzrósł
on mianowicie
o 16dwóch
proc.
2015 uległ
już znacznemu
wzrostowi.
W ostatnich
latach
w ujęciu realnym
on mianowicie
16 proc.
 Najczęściej
badane wzrósł
gospodarstwa
domoweo deklaroże przy aktualnym
dochodzie wiązały
wały,Najczęściej
badane gospodarstwa
domowe koniec
deklaro-z
końcemże zprzy
pewną
trudnością
(ponad wiązały
36 proc.koniec
gospo-z
wały,
aktualnym
dochodzie
darstw),
16 proc.
gospodarstw
radziło
sobie gospoz trudkońcem ponad
z pewną
trudnością
(ponad
36 proc.
nością,
a
ponad
17
proc.
z
wielką
trudnością.
W
ostatnich
darstw), ponad 16 proc. gospodarstw radziło sobie z trudczterech
gospodarstw
donością, a latach
ponad znacząco
17 proc. z spadł
wielkąodsetek
trudnością.
W ostatnich
mowych
wiążących
koniec
z
końcem
z
wielką
trudnością
czterech latach znacząco spadł odsetek gospodarstw do(o
ponad wiążących
4 punkty procentowe)
oraz zz trudnością
(o pramowych
koniec z końcem
wielką trudnością
wieponad
3 punkty
procentowe).
(o
4 punkty
procentowe) oraz z trudnością (o prawie
punkty procentowe).
 3Gospodarstwa
domowe oceniały, że najczęściej nie
było
ich
stać
w
ciągu
ostatniego
roku nażezaspokojenie
 Gospodarstwa domowe
oceniały,
najczęściej ponie
trzebich
żywnościowych
ze względów
finansowych
w pozabyło
stać w ciągu ostatniego
roku na
zaspokojenie
kresieżywnościowych
ryb i przetworówzerybnych
(prawie
15 proc. gospotrzeb
względów
finansowych
w zadarstw),
używek
wyrobów
cukierniczych
(po
kresie
ryba następnie
i przetworów
rybnych
(prawie
15 proc. gospoprawie
proc. gospodarstw),
mięsa i cukierniczych
drobiu oraz przedarstw),11
a następnie
używek wyrobów
(po
tworów
mięsnych
i drobiowychmięsa
(po ponad
8 proc.
prawie 11
proc. gospodarstw),
i drobiu
orazgospoprzedarstw).
W ostatnich
czterech latach
nastąpiła
tworów mięsnych
i drobiowych
(po ponad
8 proc.poprawa
gospostopnia
zaspokojenia
potrzeb
gospodarstw
domowych
darstw). W ostatnich czterech latach nastąpiła
poprawa
we
wszystkich
grupachpotrzeb
artykułów
żywnościowych
z wystopnia
zaspokojenia
gospodarstw
domowych
jątkiem
cukru. grupach artykułów żywnościowych z wywe
wszystkich
jątkiem
cukru.
 W 2015
r. prawie 57 proc. gospodarstw nie posiadało
oszczędności.
domowych
 W 2015 r. Wśród
prawie gospodarstw
57 proc. gospodarstw
niedeklarująposiadało
cych
posiadanie
oszczędności
wyraźnie
dominują
gospooszczędności. Wśród gospodarstw domowych deklarujądarstwa
o oszczędnościach
stanowiących
równoważność
cych
posiadanie
oszczędności
wyraźnie dominują
gospoich od 1-miesięcznych
dostanowiących
3-miesięcznych
dochodów
darstwa
o oszczędnościach
równoważność
(ponad
proc. gospodarstw).
W okresie marzec
2011 –
ich
od 33
1-miesięcznych
do 3-miesięcznych
dochodów
marzec/czerwiec
2015
nastąpił
znaczący
wzrost
odsetka
(ponad 33 proc. gospodarstw). W okresie marzec 2011 –
gospodarstw
domowych
posiadających
(o
marzec/czerwiec
2015 nastąpił
znaczącyoszczędności
wzrost odsetka
ponad
7
punktów
procentowych)
gospodarstw domowych posiadających oszczędności (o
ponad
7 punktów
procentowych)
 Prawie
34 proc.
badanych gospodarstw domowych
deklarowało
w
marcu/czerwcu
r. korzystanie
z po Prawie 34 proc. badanych 2015
gospodarstw
domowych
życzek
i
kredytów.
Zadłużenie
gospodarstw
domowych
deklarowało w marcu/czerwcu 2015 r. korzystanie z pożyczek i kredytów. Zadłużenie gospodarstw domowych
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najczęściej wynosiło powyżej ich rocznych dochodów
(zadłużenie w tej wysokości zgłaszało prawie 33 proc.
zadłużonych gospodarstw). Odsetek gospodarstw domowych korzystających z pożyczek i kredytów w okresie
marzec 2011 – marzec/czerwiec 2015 znacząco spadł (o
ponad 8 pp.).
 3,3 proc. badanych gospodarstw domowych nie zamieszkiwało w marcu/czerwcu 2015 r. samodzielnie. Odsetek ten spadł w okresie marzec 2011-marzec/czerwiec
2015, o prawie 1 punkt procentowy. W ciągu ostatnich
czterech lat obserwujemy wzrost odsetka mieszkań wyposażonych we wszystkie uwzględnione w badaniu urządzenia i instalacje.
 Zdecydowana większość gospodarstw domowych
chciała w 2015 r., aby ich dzieci ukończyły szkołę wyższą na poziomie magisterskim (ponad 73 proc.). Natomiast prawie 13 proc. gospodarstw uważało za wystarczający poziom wykształcenia dla ich dzieci ukończenie
technikum lub liceum zawodowego, a prawie 11 proc. —
szkoły wyższej zawodowej (licencjat). W latach 20112015 obserwujemy znaczący spadek rezygnacji z przyczyn finansowych w zakresie ograniczenia lub zawieszenia wpłat za szkołę, rezygnacji z korzystania przez
dziecko z obiadów w szkole oraz innych ograniczeń. W
pozostałych badanych obszarach ograniczeń zmiany te
nie były znaczące.
 Procent gospodarstw domowych zmuszonych w
2015 r. do rezygnacji z wyjazdów wypoczynkowych z
powodów finansowych wahał się od prawie 35 proc. w
przypadku wyjazdów rodzinnych (dorośli i dzieci) do
prawie 40 proc. dla wyjazdów dorosłych. Jednakże obserwujemy znaczącą poprawę w tym zakresie w stosunku
do 2011 r.
 29 proc. badanych gospodarstw domowych deklarowało w 2015 r., że musiało z powodów finansowych zrezygnować w ciągu ostatniego roku z wyjścia do teatru,
opery, operetki, filharmonii i koncertu, ponad 27 proc. z
wyjścia do kina, a ponad 22 proc. zwiedzenia muzeum
czy też wystawy. Nastąpiła jednak pod tym względem
znacząca poprawa w ciągu ostatnich czterech lat.
 Według deklaracji gospodarstw domowych w 2015
r. ponad 93 proc. z nich w ciągu ostatniego roku korzystało z placówek służby zdrowia opłacanych przez NFZ,
ale jednocześnie prawie 54 proc. z nich korzystała z usług
placówek, w których trzeba płacić z własnej kieszeni i
tylko niecałe 7 proc. z palcówek opłacanych przez pracodawcę, który wykupił abonament. W ciągu roku poprzedzającego badanie, wśród gospodarstw domowych potrzebujących zakupić leki lub usługi zdrowia, najczęściej
dochodziło do rezygnacji z powodu braku pieniędzy z
wyjazdu do sanatorium, z uzyskania protez zębowych
oraz z zabiegów rehabilitacyjnych. W ostatnich czterech
latach odsetek gospodarstw domowych zmuszonych do
takich rezygnacji spadł znacząco we wszystkich usługach
ochrony zdrowia, poza zabiegami rehabilitacyjnymi.
 Poniżej granicy skrajnego ubóstwa żyło w Polsce w
2015 r. 3,3 proc. gospodarstw domowych (według ujęcia
obiektywnego), a poniżej granicy niedostatku (według
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ujęcia subiektywnego) 28,15 proc. gospodarstw. Deprywacji materialnej podlegało w Polsce w 2015 r. 10,5
proc. gospodarstw domowych, czyli znacznie więcej niż
było ich ubogich monetarnie. Ostatecznie za gospodarstwa domowe ubogie uważane są te gospodarstwa, które
są jednocześnie ubogie monetarnie oraz ubogie niemonetarnie (zdeprywowane materialnie). Takie gospodarstwa,
ubogie oczywiście, stanowiły w 2015 r. 1,7 proc. badanej
populacji. W okresie marzec 2013 – marzec/czerwiec
2015 obserwujemy w Polsce zarówno spadek zasięgu
skrajnego ubóstwa jak i niedostatku (odpowiednio o ponad 2 i ponad 9 pp.).
 Skrajne ubóstwo (według ujęcia obiektywnego) nie
miało dla większości gospodarstw domowych uczestniczących w dwóch ostatnich rundach badania trwałego
charakteru. Tylko 1,4 proc. gospodarstw domowych żyło
w skrajnym ubóstwie w obu badanych latach. Jednocześnie spośród 5,3 proc. gospodarstw domowych dotkniętych skrajnym ubóstwem w marcu 2013 r. tylko 27,0
proc. znalazło się w sferze skrajnego ubóstwa także w
maju 2015 r. W sferze niedostatku w obu badanych latach
pozostawało 25,0 proc. gospodarstw. Gospodarstwa
trwale żyjące w niedostatku w marcu 2013 r. stanowiły
aż 64 proc. gospodarstw żyjących w niedostatku w maju
2015 r., co oznacza, że niedostatek miał w badanym okresie dla większości gospodarstw domowych charakter
trwały.
***
 W latach 2013-2015 sytuacja na polskim rynku pracy
wyraźnie się poprawiła. Stopa bezrobocia obniżyła się
poniżej 8 proc. i wzrosła aktywność zawodowa, co zrównoważyło niekorzystny trend spadku ludności w wieku
produkcyjnym. Niemniej w dalszym ciągu utrzymywał
się najwyższy w Unii Europejskiej odsetek pracujących
na podstawie różnego typu umów czasowych. Zatrudnieni w ten sposób stanowili blisko 30% wszystkich pracujących w gospodarce.
 Niestabilne zatrudnienie było związane głównie z
umowami wynikającymi z kodeksu pracy, ale zawieranymi na czas określony (19 proc. pracujących). Osoby,
dla których główne źródło dochodów stanowiły umowy
cywilnoprawne (potocznie nazywane „śmieciowymi”)
stanowiły mniej niż 2 proc. wszystkich pracujących.
 Segmentacja rynku pracy dotyczy trwałego podziału
rynku pracy na część lepszą oraz gorszą, która obejmuje
osoby pracujące stale na podstawie niestabilnych i niskopłatnych umów. Podział ten do 2011 roku występował w
ograniczonym zakresie, bo pracujące w ten sposób osoby
młode z czasem znajdowały lepszą pracę.
 W ostatnich 4 latach można zauważyć symptomy
wzrostu segmentacji. Kolejne generacje absolwentów
przeciętnie coraz dłużej czekają na zatrudnienie na czas
nieokreślony. Poprawa na rynku pracy w relatywnie
większym stopniu zmniejszyła ryzyko utraty pracy przez
osoby pracujące na podstawie umów wynikających z kodeksu pracy. Szanse przejścia z umowy na czas określony do umowy na czas nieokreślony zmniejszyły się w
2013 roku i na razie nie wzrosły wraz z poprawą na rynku
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pracy. Choć mniej niż 1,5 proc. osób w wieku powyżej
30 lat pracuje stale na podstawie umów cywilnoprawnych, to około 14 proc. stanowią osoby, którym w ostatnich 8 latach zdarzały się epizody bezrobocia i pracy na
podstawie umów cywilnoprawnych i krótkookresowych.
***
 Zaledwie 9 proc. osób w wieku 25 lat i więcej uczestniczyło w jakiejkolwiek aktywności związanej z podnoszeniem swojej kwalifikacji zawodowych czy innych
umiejętności.
 Analiza struktur osób podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe oraz uczestnictwa w podnoszeniu kwalifikacji wskazuje na utrzymującą się wysoką selektywność procesu dokształcania się ze względu na wiek, poziom wykształcenia i miejsce zamieszkania. Dokształcają się głównie osoby z wykształceniem co najmniej
średnim, mieszkańcy miast dużych i średnich oraz osoby
stosunkowo młode – do 44 roku życia, częściej kobiety
niż mężczyźni.
 Modelowa analiza determinant podejmowania dokształcania się, rozpatrywanych oddzielnie dla kobiet i
mężczyzn potwierdza wysoką selektywność tego procesu
ze względu na wiek, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania i status na rynku pracy – zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn większe szanse na podjęcie dokształcania mają osoby młodsze, lepiej wykształcone, aktywne
zawodowo, mieszkający w miastach dużych i średnich.
 Zaledwie 3 proc. niepracujących zawodowo w okresie 2013-2015 jako przyczynę braku zatrudnienia wskazało brak kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę.
Wśród nich przeważają kobiety, osoby z wykształceniem
co najwyżej zasadniczym zawodowym lub gimnazjalnym, w wieku do 44 lat, mieszkańcy wsi lub miast małych i średnich.
 Wśród podstawowych przyczyn pozostawania bez
pracy największe znaczenie miały powody związane z
wiekiem: nauka w najmłodszych grupach wieku oraz
emerytura w najstarszych. Znaczenie ma także stan zdrowia oraz trudności ze znalezieniem pracy. Powody związane z koniecznością zajmowania się domem i opieką
nad dziećmi, osobami starszymi czy niepełnosprawnymi
wskazywane są niemal wyłącznie przez kobiety.
 Wśród wymienionych w kwestionariuszu warunków
podjęcia pracy niepracujący respondenci najczęściej
wskazywali możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy (12 proc.), elastyczny czas pracy (9
proc.) oraz możliwość wykonywania części pracy domu
(7 proc.). Jednak ponad 60 proc. niepracujących respondentów nie chciało w ogóle pracować, niezależnie od sytuacji czy stwarzanych możliwości.
 Poprawa kwalifikacji ma znaczenie dla aktywizacji
osób biernych zawodowo. W ostatnich dwóch latach
uczestnictwo w podnoszeniu kwalifikacji zwiększało
szanse na znalezienie zatrudnienia przez bezrobotnych.
Natomiast szanse pozostawania w zatrudnieniu były bar-
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dzo wysokie i stosunkowo zbliżone dla obu porównywanych grup osób – aktywnych edukacyjnie i niepodejmujących wysiłku podnoszenia swych kwalifikacji.
 W okresie 2013-2015 dochody osób pracujących biernych lub aktywnych edukacyjnie różnią się wciąż
wyraźnie z korzyścią dla osób podejmujących dokształcanie się. Luka między średnimi dochodami osób aktywnych i biernych edukacyjnie zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim okresem, głównie za sprawą zmian dochodów kobiet. Wpływ dokształcania na poprawę dochodów w okresie 2013-2015 jest większy dla pracujących
kobiet niż mężczyzn, co jest zasadniczą zmianą w porównaniu z wcześniejszymi rundami badania.
***
 Dane dotyczące wyjazdów z kraju według GUS
wskazują na pewną stabilizację procesu emigracji zarobkowej. Na podobną stabilizację wskazują dane z Diagnozy Społecznej, choć ze względu na sposób badania
dotyczą innych aspektów procesu migracji.
 Odsetek osób mających doświadczenie emigracji zarobkowej w ciągu dwóch lat poprzedzających badanie z
2015 roku był dość stabilny i niski. W latach 2013-2015
oscylował wokół 2 proc., przy czym systematycznie w
każdej rundzie był ponad dwa razy wyższy wśród mężczyzn. Doświadczeniem migracyjnym charakteryzowały
się najczęściej osoby z wykształceniem średnim i zasadniczym zawodowym a najrzadziej – osoby z wykształceniem podstawowym, z najmłodszych grup wieku oraz
mieszkańcy mniejszych ośrodków.
 Wcześniejsze doświadczenia migracyjne są również
skorelowanie ze statusem na rynku pracy. Niezmiennie
w kolejnych rundach Diagnozy Społecznej obserwuje się,
że osoby mające doświadczenia migracyjne są bardziej
aktywne na rynku pracy, choć w przypadku kobiet nie
przekłada się to na wyższe zatrudnienie. Informacje od
osób, które wróciły, wskazują na spadek znaczenia negatywnego wpływu czynników ekonomicznych dla powrotu do kraju osób badanych w 2015 roku.
 W czterech ostatnich rundach odsetek osób deklarujących w momencie badania chęć emigracji zarobkowej
w ciągu najbliższych 2 lat wahał się między 6 proc. a 8
proc.; w 2015 roku wyniósł 7 proc. Niezmiennie praca za
granicą wydaje się najbardziej atrakcyjną alternatywą dla
osób bezrobotnych.
 Wśród przyczyn migracji dominują powody związane z negatywną oceną sytuacji na rynku pracy w Polsce
oraz trudnościami pozyskania odpowiednich dochodów
na zaspokojenie potrzeb rodziny w kraju. Przyczyny
związane z rozwojem zawodowym czy chęć usamodzielnienia lub sprawdzenia się były wskazywane, ale nie były
najważniejsze.
***
 Nastąpiła dalsza poprawa korzystania z usług żłobków i przedszkoli – z 34 proc. w 2013 roku do 37 proc.
w 2015 roku. Jest ona kontynuowana niemal we wszystkich klasach miejscowości zamieszkania, za wyjątkiem
miast najmniejszych.

Diagnoza Społeczna 2015

19

 Dostęp do kształcenia się wśród dzieci i młodzieży
w wieku 7-19 lat jest mało zróżnicowany terytorialnie. W
2015 roku około 98 proc. dzieci i młodzieży w grupie
wieku 7-15 lat uczyło się w szkołach, a 96 proc. młodzieży w wieku 16-19 lat korzystało z kształcenia w formie dziennej, zaocznej i eksternistycznej.
 W 2015 roku wskaźnik korzystania z usług edukacyjnych w grupie wieku 20-24 lata wyniósł 53 proc. Zaobserwowany w poprzednich rundach badania trend
spadkowy tego wskaźnika uległ zintensyfikowaniu i widoczny był we wszystkich typach miejscowości zamieszkania z wyjątkiem mieszkańców dużych miast, gdzie wystąpiła stabilizacja. Mimo zmniejszenia się różnic terytorialnych pomiędzy miastem a wsią są one i tak wciąż znaczące.
 W grupie wieku 20-24 lata kobiety zdecydowanie
częściej niż mężczyźni kształcą się. Tendencja wzrostowa aktywności edukacyjnej kobiet została zahamowana, a spadek aktywności edukacyjnej mężczyzn utrzymuje się.
 Zakres korzystania z usług edukacyjnych zmniejsza
się zdecydowanie wśród osób w wieku 25-29 lat i wyniósł w ostatniej rundzie 14 proc., jednak trend spadkowy
notowany od 2009 roku uległ zahamowaniu.
 Dla kobiet w grupie wieku 25-29 lat nie tylko zahamowany został trend spadkowy, lecz także zanotowano
nieznaczny wzrost korzystania z usług edukacyjnych.
Dla mężczyzn w tym wieku natomiast zaobserwowano
stabilizację stopnia korzystania z usług edukacyjnych.
 Poziom aktywności edukacyjnej osób w wieku 3039 lat pozostaje bardzo niski (3 proc.), ulegając dalszemu
obniżeniu w 2015 roku. Utrzymuje się brak skłonności
do korzystania z usług edukacyjnych osób w wieku powyżej 39 lat.
 Analiza osób w wieku 18 lat i więcej korzystających
z usług edukacyjnych i rozpatrywanych według statusu
na rynku pracy wskazuje, że w 2015 roku około 67 proc.
z nich stanowiły osoby bierne zawodowo, z których 88
proc. miało nie więcej niż 24 lata.
 W procesie podnoszenia kwalifikacji wśród osób w
wieku powyżej 24 lat uczestniczą głównie pracujący
(około 67 proc. w 2015 roku), którzy średnio mają i tak
stosunkowo wyższe kwalifikacje niż osoby bezrobotne
czy bierne zawodowo.
 Od 2011 roku obserwujemy stały wzrost odsetka
osób biernych zawodowo i edukacyjnie w wieku 15-24
lata, który w 2015 roku wyniósł 10,7 proc.
***
 Podobnie jak w poprzedniej edycji Diagnozy Społecznej, czyli po raz drugi w historii badania udział gospodarstw domowych deklarujących posiadanie oszczędności przekroczył udział gospodarstw domowych posiadających zobowiązanie. Co więcej, utrzymuje się tendencja wzrostu udziału oszczędzających, a także systematyczny spadek udziału posiadających zobowiązania. Ten-
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dencje po stronie oszczędności wynikają głównie z systematycznego wzrostu dochodów gospodarstw domowych, a tendencje po stronie kredytu w znacznej mierze
odbijają spadek udziału gospodarstw domowych z grup
wieku najbardziej aktywnych na rynku (z głową w wieku
do 45 lat) oraz ograniczoną dostępność kredytu dla słabiej zarabiających.
 W marcu 2015 roku gospodarstwa domowe głównie
oszczędzały w formie lokat bankowych (32 proc. wolnych środków przeznaczane jest na oszczędzanie w tej
formie), a bardzo istotną część oszczędności stanowi gotówka (13 proc. ogółu środków) oraz jej bliskie substytuty – konto osobiste ROR (13 proc. środków) oraz konto
oszczędnościowe (10 proc.).
 Znacząca część oszczędności gospodarstw domowych ma charakter ‘zabezpieczający’ – na starość, wobec
sytuacji losowych oraz na przyszłość dzieci. Na te cele
przeznaczona jest blisko połowa zgromadzonych środków. Sumaryczny udział oszczędności na zakup dóbr
trwałych, mieszkań oraz prowadzenie działalności gospodarczej wynosi zaledwie ok. 15 proc. i zmniejszył się
względem poprzedniej rundy badania.
 Aż 95 proc. całości zadłużenia gospodarstw domowych to zobowiązania kredytowe wobec banków. Ze
względu na cele zaciągania zobowiązań zarówno w obszarze wielkości zadłużenia, jak i spłat dominują cele
związane z zakupem mieszkania. Wartość kredytów/pożyczek zaciągniętych na ten cel stanowi 67 proc. całości
zobowiązań, a spłaty prawie 37 proc. całości spłat zadłużenia.
***
 Analiza indeksu zdrowia finansowego gospodarstw
domowych wskazuje, iż większość Polaków żyje z dnia
na dzień, będąc w stanie zaspokajać swoje bieżące potrzeby finansowe. Znikoma część gospodarstw domowych zabezpiecza swoją kondycję finansową w długim
terminie, a wiele gospodarstw nie jest przygotowanych
na zawirowania finansowe.
 Niski poziom zdrowia finansowego w Polsce jest
zdecydowanie nieadekwatny do wyzwań i odpowiedzialności, jaką powinni podejmować Polacy w trosce nie
tylko o swoje "dziś", ale "dziś, jutro i... pojutrze".
 Pozytywnym trendem jest mały, ale stały wzrost
wartości indeksu zdrowia finansowego gospodarstw w
latach 2009-2015 poza okresem stagnacji w latach 20112013. Poprawa dotyczy częściej tych gospodarstw, których członkowie są aktywni i szukają rozwiązań dla swoich trudności poprzez własne działania.
 Na zdrowie finansowe gospodarstw domowych Polaków wpływa w największym stopniu poprawa poziomu
dochodów oraz ich stabilność, co jest głównie związane
z czynnikami zewnętrznymi – poprawą sytuacji na rynku
pracy, otrzymaniem awansu lub/i podwyżki płacy.
 Pozytywną zmianą jest również poprawa w obszarze
oszczędzania na emeryturę. Jest ona głównie obserwowana wśród gospodarstw mało zamożnych i nie wynika
bezpośrednio z poprawy ich sytuacji finansowej. Można
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przypuszczać, że wzrost świadomości niskiego zabezpieczenia emerytalnego oferowanego przez ZUS i OFE,
dyskutowany szeroko w mediach w trakcie przeprowadzania reformy emerytalnej w roku 2014, przyczynił się
do zmiany postaw wobec planowania długoterminowego.
 Niepokoi natomiast fakt, że te gospodarstwa domowe, których zdrowie finansowe się pogarsza, w największym stopniu ograniczają oszczędzanie na emeryturę.
***
 Stwierdzono dalszy wzrost oceny dotychczasowego
życia. Obecnie ocena ta jest najwyższa w całym okresie
objętym badaniami, ponad dwukrotnie wyższa niż w najgorszym pod tym względem roku 1993. Warto również
podkreślić, że poczynając od 1994 r. wzrost tej oceny był
niezwykle systematyczny.
 Również dwa wskaźniki woli życia (brak skłonności
samobójczych i pragnienie życia) – najważniejszego
aspektu dobrostanu psychicznego – należą do najwyższych w całym okresie od 1991 r.
 Natężenie symptomów depresji spadło do najniższego poziomu od 1992 r.
 Wzrosło także w stosunku do wcześniejszych lat. poczucie szczęścia, które deklaruje obecnie 83,6 proc. respondentów; jest to najlepszy wynik od początku pomiaru. W stosunku do roku 2003 odsetek osób nieszczęśliwych spadł ponad trzykrotnie (z 4,4 do 1,3 proc.).
 Spośród 16 satysfakcji cząstkowych w 9 odnotowano w stosunku do 2013 wzrost a w 4 spadek. Najbardziej spadło zadowolenie z życia seksualnego i z pracy.
 Najważniejszym czynnikiem wyjaśniającym ogólny
dobrostan psychiczny Polaków w obecnym badaniu okazuje się podobnie jak w badaniu poprzednim wiek życia.
Im ktoś starszy w tym gorszej jest kondycji psychicznej,
zwłaszcza jeśli chodzi o symptomy nieprzystosowania
(depresji). Drugim pod względem znaczenia dla ogólnego dobrostanu psychicznego czynnikiem jest małżeństwo, a piątym — liczba przyjaciół, którą łącznie z małżeństwem traktować można jako wskaźnik wsparcia społecznego. Na trzecim miejscu, także podobnie jak dwa
lata temu, znalazło się nadużywanie alkoholu a na czwartym dochód.

 Poziom dobrostanu psychicznego determinuje prawdopodobieństwo rozwodu w kolejnych latach.
 Dobrostan psychiczny rośnie w miarę zbliżania się
daty ślubu, po czym szybko spada do poziomu z okresu
wielu lat poprzedzających ślub. Innymi słowy, występuje
niemal idealna symetria wielkości zmian dobrostanu psychicznego przed i po zawarciu małżeństwa. W tym sensie, chociaż osoby żyjące w małżeństwie są szczęśliwsze
od osób żyjących samotnie, to nie małżeństwo czyni je
szczęśliwszymi w dłuższym horyzoncie czasu. Po prostu
osoby z natury szczęśliwsze mają większe szanse związać się z partnerem.
 Średni deklarowany dochód osobisty netto („na
rękę”) miesięcznie za ostatni kwartał wyniósł w całej
próbie 2034 zł, a w próbie panelowej nieco mniej — 1965
zł i w stosunku do danych z 2013 r. wzrósł w całej próbie
nominalnie o 8,2 proc. a realnie natomiast o 9,0 proc., (w
próbie panelowej wzrósł nominalnie o 9,3 proc. a realnie
o 10,1 proc.
 Badani oczkują, że ich dochody w ciągu kolejnych
dwóch lat wzrosną przeciętnie o 37 proc. Dwa lata temu
oczekiwania były nieco wyższe (43 proc.).
 Dyplom licencjata daje sześciokrotnie mniejszą
stopę zwrotu niż dyplom magistra, a doktorat zwiększa
stopę zwrotu w stosunku do magisterium o dalsze 37
proc. W ostatnich dwóch latach spadła stopa zwrotu z
wykształcenia wyższego i doktoratu.
 Nie wszystkie kierunki studiów dają taką samą stopę
zwrotu. Najbardziej opłacalne jest studiowanie prawa i
medycyny, a najmniej – nauk rolniczych.
***
 Polacy są coraz zdrowsi. Natężenie symptomów somatycznych spadło do najniższego poziomu od początku
pomiarów (1996 r.).
 Jednym z czynników ryzyka zaburzeń zdrowia jest
nadwaga (stosunek wagi do wzrostu -- Body Mass Index,
BMI).
 Inny czynnik ryzyka, palenie papierosów, także -choć nieco słabiej niż otyłość -- wiąże się z wieloma
symptomami zaburzeń zdrowia.
 Nadużywanie alkoholu jest czynnikiem ryzyka w zakresie wszystkich 17 miar stanu zdrowia. Odbija się na
subiektywnej ocenie własnego zdrowia, ale pogarsza
także wskaźniki obiektywne – natężenie symptomów zaburzeń i prawdopodobieństwo poważnej choroby.

 Badanie tegoroczne ponownie dowodzi trafności
głównych hipotez wynikających z cebulowej teorii
szczęścia. O pozytywnych zmianach dobrostanu psychicznego decyduje niemal wyłącznie wewnętrzny mechanizm adaptacji („atraktor szczęścia”), który najefektywniej działa na najgłębszym poziomie – woli życia;
spadek dobrostanu, zwłaszcza na poziomie najpłytszym
– satysfakcji cząstkowych -- jest natomiast wynikiem negatywnych zmian sytuacji życiowej.

 Sześciu na dziesięciu Polaków nie uprawia żadnej
aktywności fizycznej. Najwięcej osób jeździ na rowerze
(27,7).

 Szczęśliwym wiedzie się lepiej; bardziej szczęście
daje np. pieniądze niż pieniądze szczęście. Szczęśliwi
mają dużo większe szanse na znalezienie stałego partnera
i założenie rodziny.

 Ogólny poziom stresu życiowego był w roku 2015
znacznie niższy niż dwa lata wcześniej i najniższy w całym okresie pomiarów od 2000 r.
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 Aktywność fizyczna, choć daje słabsze efekty niż
czynniki ryzyka (otyłość, palenie papierosów i nadużywanie alkoholu), istotnie służy zdrowiu.
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 Nie zmieniło się w stosunku do początku okresu
transformacji 90-procentowe (!) deklarowane poczucie
wsparcia społecznego (Czuję się kochany(a) i darzony(a)
zaufaniem). Jedynie 20 proc. respondentów czuje się osamotnionymi wbrew swej woli.
 Po raz drugi od 2005 r. zmniejszyła się przeciętna
liczba przyjaciół (z 7 do 6). Liczba przyjaciół jest piątym
po wieku, małżeństwie, nadużywaniu alkoholu i dochodzie najważniejszym czynnikiem wyjaśniającym dobrostan psychiczny. Przyjaciele mają równie duży wpływ na
łagodzenie psychologicznych skutków stresu życiowego
co zadaniowa strategia radzenia sobie.
***
 System wartości Polaków jest bardzo stabilny.
Warto jednak odnotować znaczny w ostatnich latach
wzrost znaczenia zdrowia i spadek znaczenia udanego
małżeństwa.
 Szybki wzrost zamożności Polaków odbija się także
na spadku częstości wskazań pieniędzy jako jednej z
trzech kardynalnych wartości (o 1/4 w stosunku do roku
2000),
 Podobnie jak we wszystkich poprzednich latach najczęściej jako wartość kardynalna wskazywane jest zdrowie (65 proc. respondentów), a w dalszej kolejności
udane małżeństwo (50,3 proc.), dzieci (48,7 proc.) i praca
(30 proc.); najrzadziej wolność i swoboda, silny charakter, wykształcenie i życzliwość oraz szacunek otoczenia.
 System wartości pozwala przewidzieć niektóre wydarzenia życiowe zależne od decyzji jednostki, np. ślub,
rozwód, urodzenie dziecka. Ważne wydarzenia życiowe
powodują także zmiany w systemie wartości; np. ożenek
zwiększa znaczenie udanego małżeństwa, rozwód
zmniejsza pozycję małżeństwa, urodzenie dziecka
zwiększa pozycję dziecka.
 Osoby o nastawieniu materialistycznym gorzej oceniają całe swoje dotychczasowe życie, są mniej szczęśliwe i mają częściej skłonności samobójcze. Zakupoholizm ma efekt odwrotny, działa pozytywnie na wszystkie
wskaźniki dobrostanu.
***
 84 proc. Polaków (najwięcej od 2000 r.) ocenia miniony rok jako udany.
Polacy widzą coraz słabszy związek między tym, jak im
się powodzi (czy miniony rok był udany), a tym, co robią władze; głównie sobie przypisują odpowiedzialność,
zwłaszcza, jeśli miniony rok zaliczają do udanych.
***
 W 2015 r. 42,7 proc. osób dorosłych deklarowało
systematyczny udział w nabożeństwach i innych uroczystościach religijnych. Jest to o ponad 1 pp. więcej niż w
2013 r. ale o 13 pp. mniej niż w 1992 r.
 Najbardziej religijne ze względu na kryterium praktyk instytucjonalnych grupy ludności to: kobiety, osoby
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starsze (60 i więcej lat), mieszkańcy wsi (w tym zwłaszcza rolnicy), renciści i emeryci oraz osoby z podstawowym wykształceniem, a najniższymi behawioralnymi
wskaźnikami religijności charakteryzują się mężczyźni,
osoby w wieku do 44 lat, mieszkańcy największych
miast, osoby najlepiej wykształcone i najzamożniejsze,
bezrobotni, pracownicy sektora prywatnego i prywatni
przedsiębiorcy.
 W przekroju regionalnym najbardziej religijnymi
województwami są: podkarpackie, małopolskie, opolskie
i lubelskie, gdzie z wyjątkiem opolskiego przeważa ludność silnie zakorzeniona od wielu pokoleń; najmniej zaś
religijnymi: zachodniopomorskie, łódzkie, i warmińskomazurskie. Najwyraźniej od średniej krajowej odstaje
woj. podkarpackie, gdzie ledwie 11 proc. mieszkańców
w ogóle nie chodzi do kościoła, a prawie 75 proc. bierze
udział w nabożeństwach co najmniej 4 razy w miesiącu;
na przeciwnym zaś biegunie znajduje się woj. zachodniopomorskie, gdzie połowa mieszkańców w ogóle nie chodzi do kościoła, a ledwie 1/3 bierze udział w uroczystościach religijnych co najmniej 4 razy w miesiącu. Największe miasta (powyżej 500 tys. mieszkańców) są najmniej religijne (54 proc. nie chodzi w ogóle do kościoła
wobec 21 proc. ludności wiejskiej).
 Instytucjonalne praktyki religijne wiążą się z wyższym poziomem dobrostanu psychicznego niezależnie od
płci i wieku. Łagodzą też wpływ stresu życiowego na dobrostan psychiczny. depresji.
***
 Co czwarty dorosły Polak pali papierosy. Przeciętnie
wypala ich nieco mniej niż 15 sztuk dziennie. W stosunku do roku 1995 odsetek palaczy zmniejszył się o
13,5 pp.
 Wśród palaczy dominują mężczyźni, a oprócz nich
osoby w średnim wieku, z wykształceniem zasadniczym
zawodowym i uboższe, bezrobotni i pracownicy sektora
prywatnego.
 Odsetek osób, które na kłopoty reagują sięganiem po
alkohol, jest mniejszy (3,5 proc., dwa lata temu 3,9 proc.)
niż odsetek osób, które przyznają się do nadużywania alkoholu (6,2 proc., dwa lata temu 6,7 proc.).
 Mężczyźni przyznają, że w minionym roku pili za
dużo alkoholu prawie 4 razy częściej niż kobiety; częściej nadużywają alkoholu osoby w średnim wieku, najczęściej zaś bezrobotni; bogaci i biedni częściej niż średniozamożni; prywatni przedsiębiorcy nieco częściej niż
zatrudniani przez nich pracownicy; uczniowie i studenci
częściej nadużywają alkoholu tylko w stosunku do emerytów i rencistów.
 W przekroju grup zawodowych najbardziej dotkniętymi problemem alkoholowym są twórcy, artyści, pisarze
i dziennikarze (21,5 nadużywających alkoholu), operatorzy maszyn i urządzeń górniczych i robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie, lekarze (12,6 proc.
przyznających się do nadużywania alkoholu w minionym
roku). Najmniejszy odsetek nadużywających alkoholu
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jest wśród robotników produkcji tekstylnej, fryzjerek i
kosmetyczek oraz pomocy domowych i sprzątaczek.
 Odsetek osób przyznających się do zażywania narkotyków rósł do 2005 r. W tegorocznym badaniu utrzymał się na poziomie z lat 2011 i 2013; jest znacznie wyższy niż na początku okresu objętego badaniem (wzrost
ponad trzykrotny w stosunku do 1992 r.). Obecnie najbardziej zagrożeni narkomanią są mężczyźni, uczniowie
i studenci (generalnie osoby młodsze), mieszkańcy dużych miast, pracownicy sektora prywatnego, zamożni,
mieszkańcy województw zachodniopomorskiego i śląskiego.
***
 Między rokiem 2005 i 2015 spadał odsetek ofiar kradzieży, włamania do domu, napadu i pobicia. Wyjaśnia
to duży wzrost w tym okresie poczucia bezpieczeństwa
(odsetek osób zadowolonych ze stanu bezpieczeństwa w
miejscu zamieszkania wzrósł od 2000 r. o ponad 50 proc.,
a więc w stopniu porównywalnym ze spadkiem liczby
ofiar kradzieży, włamań i rozbojów). Nie zmieniał się w
tym okresie odsetek osób przyznających się do łamania
prawa.
 Osoby nadużywające alkoholu ponad czterokrotnie
częściej są sprawcami i niemal dwukrotnie częściej ofiarami agresji. Osoby młode nad używające alkoholu powodują wypadki i kolizje drogowe także 4-krotnie częściej niż ci, którzy alkoholu nie nadużywają.
 Najbardziej zagrożone przestępczością są województwa zachodnie a najmniej podkarpacie i woj. warmińsko-mazurskie.
 Zarówno odsetek ofiar, jak i sprawców przestępstw
jest zdecydowanie większy wśród mężczyzn niż wśród
kobiet; dużo także większy w młodszych grupach wieku
w porównaniu z osobami starszymi. W dużych miastach
częstość doświadczeń związanych z łamaniem prawa jest
przeciętnie ponad dwukrotnie większa niż na wsi.
***
 Członkami organizacji, stowarzyszeń, partii, komitetów, rad, grup religijnych, związków i kół było w 2015 r.
13,4 proc. (w 2011 r. 15 proc.) badanych. Takich ludzi,
którzy należą do organizacji i są w nich aktywni jest w
społeczeństwie 9 proc. Ci, którzy należą do jakichkolwiek organizacji, zdecydowanie najczęściej (24 proc.)
działają w organizacjach religijnych W ciągu ostatnich
dwóch lat 15 proc. badanych angażowało się w działania
na rzecz lokalnej społeczności; obserwowany w ciągu
ostatniej dekady powolny, ale systematyczny wzrost zaangażowania na rzecz własnych społeczności zatrzymał
się. Co piaty badany (19,4 proc.; w 2011 r. 23 proc.) był
w ostatnim roku na jakimś zebraniu publicznym (nie w
miejscu pracy). Są to podstawowe wskaźniki, ukazujące
niski stopień rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w
Polsce, małe doświadczenia i kompetencje obywatelskie.
Doświadczenia obywatelskie mają tendencję do kumulowania się – ludzie, którzy należą do organizacji, podejmują działania na rzecz społeczności i biorą udział w zebraniach to często te same osoby.
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 Doświadczenia i umiejętności obywatelskie związane są z pozycją społeczną, mierzoną poziomem wykształcenia. Im wyższe wykształcenie, tym częściej ludzie zakładają organizacje i wstępują do organizacji już
istniejących oraz pełnią w nich funkcje z wyboru, tym
chętniej włączają się do działań na rzecz własnej społeczności; tym częściej organizują zebrania publiczne, biorą
w nich udział, prowadzą je i zabierają głos. Ludzie wykształceni są lepiej zorganizowani i lepiej wyrażają
swoje interesy. Umieją lepiej korzystać z możliwości, jakie stwarza im demokracja na poziomie lokalnym.
 W ciągu minionych dwóch lat (2013–2015) zaufanie
do wszystkich instytucji finansowych wzrosło.
 Wyższe od przeciętnego stopnie zaufania do instytucji finansowych wykazują osoby w średnim wieku (2544 lata), osoby legitymujące się przynajmniej średnim
wykształceniem, osoby lepiej sytuowane materialnie,
przedsiębiorcy prywatni i ich pracownicy, osoby pracujące w sektorze publicznym.
 W 2015 r. ponad 40 proc. respondentów deklarowało, że naruszanie dóbr publicznych w ogóle ich nie obchodzi lub mało obchodzi. Polaków najmniej obchodzi
to, że ktoś nie płaci za transport publiczny lub unika płacenia podatków. Obojętność wobec tych form naruszania
dobra wspólnego znacznie jednak zmalała w porównaniu
z poprzednimi latami. W pozostałych kategoriach także
odnotowujemy wzrost wrażliwości na naruszanie dobra
wspólnego. Po 20 latach budowania państwa demokratycznego ciągle jednak niemal połowa obywateli jest obojętna wobec sześciu form naruszania dobra wspólnego.
 Polska nie spełnia ani jednego kryterium społeczeństwa obywatelskiego. Pod względem ogólnego zaufania
zajmujemy jedno z ostatnich miejsc wśród krajów objętych badaniem European Social Survey w 2014 r. W Polsce z opinią, że „większości ludzi można ufać”, zgadzało
się według naszego badania zaledwie 10,5 proc. respondentów w 2003 i 2005 r., 11,5 proc. w 2007 r., 13 proc.
w 2009 r., tyleż samo w 2011 r. i 12 proc. w 2013 r. i w
2015 r. 15 proc. — cztery razy mniej niż w Danii, Norwegii i Finlandii.
 Znacznie rzadziej też Polacy niż przedstawiciele innych społeczeństw wierzą w dobre intencje bliźnich. Zaledwie 14 proc. rodaków wg Europejskiego Sondażu
Społecznego z 2012 (mniej tylko w Portugali i Bułgarii)
i 13 wg Diagnozy Społecznej z 2013 r. i 2015 r. jest zdecydowanie przekonanych, że ludzie najczęściej starają
się być pomocni.
 Przejawem niskiej tolerancji Polaków wobec mniejszości jest stosunek do homoseksualistów. Zaledwie 13
proc. wg Europejskiego Sondażu Społecznego z 2012 r. i
jeszcze mniej (7 proc.) wg Diagnozy Społecznej z 2015 r.
zgadza się zdecydowanie z opinią, że homoseksualiści
powinni móc układać sobie życie według własnych przekonań. Mniejszy proce. akceptacji dla homoseksualistów
jest tylko w Rosji (6 proc.)
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 Dane Diagnozy potwierdzają zależność między kapitałem społecznym, zdefiniowanym zgodnie z przyjętymi przez nas wskaźnikami, a innymi wymiarami jakości życia.
 Podobnie jak w przekroju międzynarodowym
stwierdzamy istotny związek między kapitałem społecznym a zamożnością podregionów i większych miast.
Przeciętny poziom kapitału społecznego mieszkańców
66 podregionów wyjaśnia 37 proc. zróżnicowania PKB.
***
 Przyrost liczby gospodarstw z komputerem i dostępem do internetu jest coraz wolniejszy. Obserwujemy
stopniowe nasycanie się rynku. W pierwszej połowie
2015 roku komputer posiadało już 72 proc., a dostęp do
internetu 71 proc. gospodarstw domowych.
 Szybko rośnie przepustowość dostępu do internetu w
gospodarstwach domowych. Tempo to jest stałe i od
2003 roku przeciętna przepustowość podwaja się co 19,4
miesiąca. Wykorzystanie tego trendu do przewidywania
realności celów Europejskiej Agendy Cyfrowej pozwala
stwierdzić, że cel dostarczenia łączy o przepustowości
przynajmniej 100Mb/s dla przynajmniej połowy gospodarstw domowych jest realny i powinien zostać osiągnięty w 2020 roku. Natomiast cel podłączenia wszystkich gospodarstw łączami o przepustowości przynajmniej 30Mb/s prawie na pewno nie będzie możliwy do zrealizowania.
 Upowszechnia się mobilne korzystanie z internetu na
co wpływ mają przede wszystkim smartfony, które w
pierwszej połowie 2015 roku posiadało 45 proc. Polaków, a więc połowa osób, które mają telefon komórkowy
(90,4 proc.). Dodatkowe znaczenie mają także tablety.
Jednak choć ponad połowa (57 proc.) internautów deklaruje, że korzysta z internetu za pośrednictwem telefonu
lub tabletu, to większość z tych osób, do łączenia się z
siecią wykorzystuje wyłącznie sieci wi-fi. Prawie
27 proc. internautów (tj. 17,5 proc. Polaków) deklaruje
faktycznie mobilne korzystanie z sieci przy użyciu transferu danych przez sieci komórkowe.
 Komputer i internet częściej posiadają gospodarstwa
wieloosobowe, szczególnie małżeństwa z dziećmi
(95 proc. z nich ma dostęp do sieci), a najrzadziej jednoosobowe. W konsekwencji już ponad 80 proc. Polaków
w wieku 16+ ma w domu komputer (ewentualnie tablet)
i dostęp do internetu. Jednak tylko 66 proc. z tych technologii korzysta. Aż 15,4 proc. to osoby, które mimo posiadania dostępu zupełnie z internetu nie korzystają.
Osób takich przybywa, jest to już prawie połowa
(46 proc.) nieużywających internetu.
 Od 2011 roku przyrost użytkowników tych technologii jest znacznie wolniejszy niż wcześniej, choć jeśli
uwzględnić, że część osób zaprzestaje korzystania, to
między 2013 a 2015 rokiem, z internetu zaczęło korzystać 5,3 proc. Polaków w wieku 18+. Kluczową barierą
w upowszechnieniu korzystania z internetu jest brak motywacji, a także umiejętności korzystania. Bariery finan-
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sowe są powodem braku dostępu dla około 5 proc. gospodarstw, a brak technicznych możliwości posiadania
internetu w miejscu zamieszkania dla ledwie pół procenta. Twarde bariery (infrastrukturalne, czy finansowe)
są coraz mniej znaczące. Jednak również bariery miękkie
słabną – między 2007 a 2015 rokiem o połowę zmalał
odsetek gospodarstw, które uważają że internet nie jest
im potrzebny. Obecnie uważa tak niecałe 15 proc..
 Przyrost osób korzystających z internetu wpływa na
znaczące zmiany struktury populacji użytkowników.
Podnosi się przeciętny wiek internautów. W 2003 roku
40 proc. stanowiły osoby w wieku 16-24 lat, a obecnie
tylko 18 proc.. Dziesięć lat temu 16 proc użytkowników
miało przynajmniej 45 lat, teraz dwa razy więcej. Zmalał
też udział uczniów i studentów, obecnie to 11,6 proc. internautów a w 2003 roku 30 proc.. Maleje udział osób z
największych miast, a rośnie udział użytkowników ze
wsi (z 21 w 2003 do 35 proc.).
 Korzystanie z komputerów, internetu i telefonów komórkowych, a także konsumpcja innych mediów (telewizji, prasy) są silnie zróżnicowane ze względu na różne
czynniki społeczno-demograficzne, przede wszystkim
wiek i wykształcenie. Z internetu korzysta zdecydowana
większość młodych i bardzo niewiele starszych osób.
Korzystają osoby uczące się (99 proc. uczniów i studentów) i lepiej wykształcone (92 proc. osób z wyższym wykształceniem). Wśród osób z wykształceniem podstawowym z sieci korzysta zaledwie 15 proc.. Mężczyźni korzystają z technologii informacyjno-komunikacyjnych
nieco częściej niż kobiety. Duże znaczenie ma również
status społeczno-zawodowy – korzysta zdecydowana
większość osób pracujących (ponad 85 proc.). Najmniej
użytkowników jest wśród emerytów, rencistów i rolników. Korzystanie z internetu jest też związane z zamożnością, a także z wielkością miejscowości zamieszkania,
internetu używa 82 proc. mieszkańców największych
miast i 57 proc. osób ze wsi. Znaczenie wielkości miejsca
zamieszkania i zamożności jest jednak mniejsze niż innych czynników, a dodatkowo maleje.
 Nadal to telewizja jest kluczowym medium dla większości Polaków. Wyposażenie gospodarstw domowych
w telewizory LCD i plazmowe jest większe i rośnie szybciej niż wyposażenie w komputery – nowoczesne telewizory są już w 77 proc. gospodarstw. Więcej domostw ma
telewizję kablową lub satelitarną niż internet. Osób, które
więcej czasu poświęcają na korzystanie z internetu niż na
oglądanie telewizji było w Polsce w 2015 roku tylko
17 proc., o 2pp. więcej niż w 2013 roku. Podobnie jak
dwa lata wcześniej aż 70 proc. osób w wieku 16 i więcej
lat więcej czasu spędza przed telewizorem niż w sieci,
pozostali używają obu mediów ze zbliżoną intensywnością. Dużo czasu przed telewizorem spędzają znacznie
częściej osoby starsze, emeryci, renciści. Trzy czwarte
osób w wieku 65+ ogląda TV przez ponad 2 godziny
dziennie. Zdecydowanie więcej oglądają też osoby słabiej wykształcone. Co ciekawe, dochody na osobę i wielkość miejscowości nie mają dużego związku z oglądalnością telewizji. Nieco częściej oglądają ją mieszkańcy
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mniejszych miast. Upowszechnienie internetu nie przekłada się na znaczące zmniejszenie zainteresowania telewizją.
 Ponad połowa Polaków poświęca na czytanie prasy
przynajmniej godzinę tygodniowo. Częściej są to osoby
starsze, lepiej wykształcone, mieszkające w większych
miejscowościach i gospodarstwach o wyższych dochodach. Częściej prasę czytają osoby pracujące w sektorze
publicznym i emeryci. Internauci nieco częściej czytają
prasę i poświęcają na to nieco więcej czasu niże osoby,
które z sieci nie korzystają. Ponad połowa osób, które
sięgają po treści gazet i książki w sieci, od czasu do czasu
płaci za dostęp do treści. Może to oznaczać, że istnieje
potencjał do zmiany modelu biznesowego w jakim obecnie funkcjonuje większość wydawców treści w internecie, tak by zamiast na reklamie i wykorzystaniu danych o
użytkownikach zarabiać na opłatach od nich.
 Sposoby korzystania z internetu są mocno zróżnicowane. Wielu użytkowników korzysta w sposób bardzo
ograniczony. Dla tych słabiej wykształconych, mieszkających w mniejszych miejscowościach i w gospodarstwach o niższych dochodach, internet jest przede
wszystkim źródłem rozrywki. Natomiast użytkownicy
lepiej wykształceni, z większych miast i zamożniejszych
gospodarstw korzystają przede wszystkim w sposób instrumentalny. To zróżnicowanie sposobów korzystania
jest czynnikiem pogłębiającym zjawisko wykluczenia
cyfrowego.
 Przyrost liczby gospodarstw z komputerem i dostępem do internetu jest coraz wolniejszy. Obserwujemy
stopniowe nasycanie się rynku. W pierwszej połowie
2015 roku komputer posiadało już 72 proc., a dostęp do
internetu 71 proc. gospodarstw domowych.
***
 Poziom poczucia dyskryminacji w Polsce jest ciągle
niewielki, chociaż w stosunku do połowy lat 90. wzrósł
trzykrotnie; obecnie 1,8 proc. dorosłych Polaków czuje
się dyskryminowanymi z jakiegokolwiek powodu.
 Brak poczucia bycia dyskryminowanym nie oznacza
braku dyskryminacji. Kobiety są dyskryminowane w zakresie dochodów. Przeciętny dochód osobisty deklarowany przez kobiety jest o 1/5 (podobnie było w poprzednich latach) niższy od dochodu deklarowanego przez
mężczyzn. Różnica ta nie wynika z różnicy statusu społeczno-zawodowego. We wszystkich grupach społecznozawodowych, z wyjątkiem rencistów, jest ona taka sama
lub zbliżona do różnicy ogólnej przy kontroli wykształcenia i wieku. również w ramach poszczególnych grup
zawodowych o względnie wyrównanych kompetencjach,
obowiązkach i stanowiskach różnica w dochodach między kobietami i mężczyznami nie znika, chociaż spada
do 17-19 proc.
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 Kobiety nie czują się jednak częściej dyskryminowane od mężczyzn, a w latach 2005 i 2011 większy był
nawet odsetek mężczyzn niż kobiet doświadczających
subiektywnie dyskryminacji (w pozostałych latach różnice były nieistotne statystycznie). Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę tylko osoby pracujące i porównamy
mężczyzn i kobiety o takim samym stażu pracy i poziomie wykształcenia, nie stwierdzamy większego niż u
mężczyzn poczucia dyskryminacji u kobiet.
 Obiektywne upośledzenie społeczne niepełnosprawnych przekłada się umiarkowanie na ich poczucie bycia
dyskryminowanym. Zasadnicze znaczenie ma stopień
niepełnosprawności. W grupie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wskaźnik subiektywnej dyskryminacji o połowę większy niż w grupie z lekkim stopniem niepełnosprawności.
 Bezwzględnie najczęściej dyskryminowane czują się
osoby, które są ofiarami i sprawcami przestępstw, nadużywają alkoholu lub biorą narkotyki, leczą się psychiatrycznie lub psychologicznie, są schorowane i czują się
samotne (od 2 do 5 razy częściej niż przeciętnie w populacji).
 Analiza czynników stanowiących potencjalne ryzyko wykluczenia społecznego (podeszły wiek, niepełnosprawność, samotność, niskie wykształcenie, mieszkanie na wsi, uzależnienie (od alkoholu i/lub narkotyków,
konflikt z prawem, poczucie dyskryminacji, ubóstwo i
bezrobocie) wyłoniła cztery niezależne kategorie wykluczeń: fizyczne (związane z wiekiem i niepełnosprawnością), strukturalne (związane z niskim kapitałem kulturowym i mieszkaniem na wsi), normatywne (związane z
patologiami) oraz materialne (związane z bezrobociem i
ubóstwem).
 Ubóstwo i bezrobocie traktowane były od początku
badań nad wykluczeniem społecznym jako główne bariery uniemożliwiające pełne uczestniczenie w życiu społecznym. Im też poświęcano najwięcej uwagi i przyjmowano, że przeciwdziałanie bezrobociu oraz ubóstwu stanowić powinno zasadniczy cel polityki reintegracji społecznej. Fakt, że obecnie w Polsce wykluczenie materialne jest jednym z czterech odrębnych typów wykluczenia, oznacza konieczność większego zróżnicowania polityki integracyjnej tak, aby uwzględniała ona inne jeszcze
przesłanki wykluczenia, niezależne od sytuacji na rynku
pracy i materialnych warunków życia, wymagające odrębnych instrumentów adresowanych do osób gorzej wykształconych, mieszkańców wsi, niepełnosprawnych,
uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz wchodzących w konflikt z prawem.
 Największy odsetek Polaków w wieku 16 i więcej lat
jest wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
strukturalnym i fizycznym (odpowiednio prawie 25 i 15
proc.).

