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Agnieszka Wa !ga
 
 

 
ZRÓ NICOWANIE POZIOMU I !RÓDE" DOCHODÓW 

GOSPODARSTW PRACOWNICZYCH W POLSCE 
 

Streszczenie. Przedmiotem opracowania jest sytuacja dochodowa gospodarstw pracowniczych 

w Polsce. Dokonano analizy kszta towania si! poziomu i struktury dochodów gospodarstw robot-

niczych i nierobotniczych w zale"no#ci od ich g ównych cech spo eczno-demograficznych. Podj!-

to tak"e prób! zidentyfikowania przyczyn zró"nicowania dochodów. Analiza zosta a przygotowa-

na na podstawie danych pochodz$cych z bada% bud"etów gospodarstw domowych przeprowadzo-

nych przez G ówny Urz$d Statystyczny w 2005 r. 

S#owa kluczowe: gospodarstwa pracownicze, dochód rozporz$dzalny, &ród a dochodów. 

 
I. WST$P 

 

Gospodarstwo domowe poprzez dokonywanie wyborów ró"nego rodzaju 

dóbr i us ug kszta tuje struktur! swojej konsumpcji. Decyzje te podejmowane s$ 

przede wszystkim pod wp ywem obiektywnych ogranicze%, w#ród których mo"-

na wymieni' wysoko#' dochodu osi$ganego przez gospodarstwo domowe. Sta-

nowi on podstawowy czynnik warunkuj$cy poziom zaspokojenia potrzeb. Od 

mo"liwo#ci finansowych gospodarstwa domowego zale"y bowiem w du"ej mie-

rze nie tylko poziom konsumpcji, ale równie" poczucie stabilizacji i szeroko 

rozumianego bezpiecze%stwa.  

Przedmiotem analizy jest kszta towanie si! poziomu oraz struktury docho-

dów gospodarstw pracowniczych. Gospodarstwa tego typu stanowi$ najliczniej-

sz$ grup! spo eczno-ekonomiczn$ gospodarstw domowych w Polsce (45,5% 

ogó u gospodarstw domowych). Grupy spo eczno-ekonomiczne gospodarstw 

domowych s$ utworzone ze wzgl!du na podstawowe &ród a dochodów. W ra-

mach grup spo eczno-ekonomicznych na zró"nicowanie dochodów maj$ wp yw 

cechy spo eczno-demograficzne gospodarstw domowych. Celem badania jest 

weryfikacja powy"szej tezy oraz próba oceny zró"nicowania dochodów gospo-

darstw pracowniczych. 

Do realizacji celu bada% wykorzystano informacje liczbowe o indywidual-

nych gospodarstwach domowych pochodz$ce z bada% bud"etów gospodarstw 

domowych przeprowadzonych w 2005 roku przez G ówny Urz$d Statystyczny. 

                                                 
  Dr, Katedra Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
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Pe ny zbiór danych obejmuje 34 767 indywidualnych obserwacji gospodarstw 

domowych, w tym 15 822 gospodarstw pracowniczych. Badania bud"etów go-

spodarstw domowych s$ podstawowym &ród em informacji o kszta towaniu si! 

dochodów i wydatków gospodarstw domowych w Polsce.    

 
II. PODSTAWOWE POJ$CIA 

 

Dochody nale"y traktowa' jako materialn$ podstaw! egzystencji gospodarstwa 

domowego. Znaczenie dochodów wynika z tego, "e [Smyczek (2005), s. 9–10]: 

– predestynuj$ do roli g ównego, wymiernego czynnika okre#laj$cego po-

pyt i spo"ycie,  

– zaczynaj$ oddzia ywa' na post!powanie podmiotów konsumpcji wcze-

#niej ni" inne czynniki ekonomiczne (np. cena), 

– wp ywaj$ po#rednio na zmiany innych zmiennych, np. cen czy zjawisk 

demograficznych. 

Zgodnie z terminologi$ G ównego Urz!du Statystycznego gospodarstwa 

pracowników to gospodarstwa domowe, których wy $cznym lub g ównym 

(przewa"aj$cym) &ród em utrzymania jest dochód z pracy najemnej w sektorze 

publicznym lub prywatnym. Dodatkowym &ród em utrzymania tych gospo-

darstw mo"e by' praca na w asny rachunek, u"ytkowanie gospodarstwa indywi-

dualnego w rolnictwie, wykonywanie wolnego zawodu, emerytura, renta lub 

inne niezarobkowe &ród o. W przypadku gospodarstw pracowniczych oznacza 

to, "e dochód ze &róde  dodatkowych jest ni"szy od uzyskiwanego z pracy na-

jemnej [Bud"ety…(2006), s. 7]. 

W badaniach bud"etów gospodarstw domowych wyró"nia si! poj!cie przy-

chodów oraz poj!cie dochodu rozporz$dzalnego. Przychody obejmuj$ wszystkie 

warto#ci (pieni!"ne i niepieni!"ne) wp ywaj$ce do gospodarstwa domowego, 

niezale"nie od tego czy powi!kszaj$ maj$tek rodziny, czy te" wp ywaj$ na pe-

wien czas i b!d$ w przysz o#ci zwrócone. Dochód rozporz$dzalny stanowi sum! 

bie"$cych dochodów gospodarstwa domowego z poszczególnych &róde  po-

mniejszon$ o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych p acone przez 

p atnika w imieniu podatnika, a tak"e o podatki p acone przez osoby pracuj$ce 

na w asny rachunek. Do dochodu rozporz$dzalnego wliczane s$ dochody pie-

ni!"ne i niepieni!"ne, w tym spo"ycie naturalne oraz towary i us ugi otrzymane 

bezp atnie [Bud"ety…(2006), s. 11]. Dochód rozporz$dzalny jest przeznaczany 

na pokrycie wydatków oraz przyrost oszcz!dno#ci.  

Sposób gospodarowania dochodem zale"y w g ównej mierze od &róde  jego 

pozyskiwania. W teorii ekonomii wymienia si! nast!puj$ce &ród a dochodów 

gospodarstwa domowego: wynagrodzenie (dochód z pracy), renta gruntowa  

i czynsze dzier"awne (dochód z ziemi), dywidendy i odsetki (dochód z kapita u). 
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Wed ug klasyfikacji G ównego Urz!du Statystycznego na dochód rozporz$-

dzalny sk adaj$ si! nast!puj$ce kategorie dochodu: 

– z pracy najemnej, 

– z u"ytkowania gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie, 

– z pracy na w asny rachunek poza gospodarstwem indywidualnym w rol-

nictwie,  

– z wykonywania wolnego zawodu, 

– z tytu u w asno#ci, 

– z wynajmu nieruchomo#ci, 

– #wiadczenia z ubezpiecze% i pomocy spo ecznej, 

– pozosta e (m. in. dary i alimenty).  

Podstawowym wska&nikiem charakteryzuj$cym sytuacj! dochodow$ gospo-

darstw domowych jest przeci!tny miesi!czny dochód rozporz$dzalny przypada-

j$cy na jedn$ osob! w gospodarstwie domowym.  

 
III. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW PRACOWNICZYCH 

 

Gospodarstwa domowe utrzymuj$ce si! g ównie z pracy najemnej s$ zró"ni-

cowane pod wzgl!dem wielu cech. Przes$dza o tym m. in. rodzaj wykonywanej 

pracy przez g ow! gospodarstwa domowego, który z kolei pozostaje w wyra&nej 

korelacji z wykszta ceniem g owy gospodarstwa. W rezultacie wyodr!bnia si! 

gospodarstwa pracowników najemnych pracuj$cych na stanowiskach robotni-

czych (prace fizyczne) oraz nierobotniczych (prace umys owe). Gospodarstwa te 

stanowi y w 2005 r. odpowiednio 25,3% oraz 20,2% ogólnej liczby gospodarstw 

domowych w Polsce. W#ród gospodarstw robotniczych przewa"a y gospodar-

stwa zlokalizowane na wsi (43,2%), natomiast ponad 36% gospodarstw niero-

botniczych pochodzi o z miast powy"ej 200 tys. mieszka%ców. Dla 42,1% go-

spodarstw nierobotniczych g ow$ rodziny by a osoba z wy"szym wykszta ce-

niem. Jednocze#nie w 73,4% gospodarstwach robotniczych poziom wykszta ce-

nia g owy gospodarstwa nie by  wy"szy ni" wykszta cenie zasadnicze zawodo-

we. Analizuj$c wielko#' gospodarstw domowych mo"na zauwa"y', "e gospo-

darstwa robotnicze odznacza y si! przeci!tnie wi!ksz$ liczb$ osób w gospodar-

stwie domowym (#rednio 3,82 osoby) ni" gospodarstwa nierobotnicze (odpo-

wiednio 3,14). W gospodarstwach nierobotniczych ponad 61,2% to gospodar-

stwa co najwy"ej trzyosobowe, a w gospodarstwach robotniczych ponad 57% 

stanowi y gospodarstwa co najmniej czteroosobowe.  
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Tabela 1. Struktura gospodarstw pracowniczych (w %) wed ug wybranych cech w 2005 r. 

Wyszczególnienie Gospodarstwa robotnicze Gospodarstwa nierobotnicze 

Liczba osób w gospodarstwie domowym 

Jednoosobowe   3,7   9,8 

Dwuosobowe 12,3 22,3 

Trzyosobowe 26,9 29,1 

Czteroosobowe 30,4 27,0 

Pi!cioosobowe 15,9   8,0 

Sze#cio- i wi!cej osobowe 10,8 3,8 

Poziom wykszta cenia g owy gospodarstwa domowego 

Co najwy"ej gimnazjalne 15,8   2,0 

Zasadnicze zawodowe 57,6   9,3 

(rednie ogólne   4,2   8,0 

(rednie zawodowe 21,1 38,6 

Wy"sze   1,3 42,1 

Klasa miejscowo#ci zamieszkania 

Miasto powy"ej 500 tys. mieszka%ców   8,5 21,7 

Miasto 200-500 tys. mieszka%ców   8,0 14,4 

Miasto 100-200 tys. mieszka%ców   7,9   7,9 

Miasto 20-100 tys. mieszka%ców 20,2 22,8 

Miasto poni"ej 20 tys. mieszka%ców 12,2 12,0 

Wie# 43,2 21,2 

)ród o: Obliczenia w asne. 

 
Kondycj! finansow$ gospodarstw domowych mo"na przedstawi' za pomoc$ 

ró"nych wska&ników, spo#ród których g ówn$ rol! przypisuje si! dochodom  

i wydatkom. W tabeli 2 przedstawiono podstawowe charakterystyki liczbowe 

dochodów i wydatków gospodarstw pracowniczych w Polsce.  

Warto#ci wszystkich obliczonych charakterystyk rozk adu, zarówno docho-

dów jak i wydatków, nierobotniczych gospodarstw domowych s$ wy"sze od 

analogicznych warto#ci dla gospodarstw robotniczych, a tak"e gospodarstw do-

mowych ogó em. Dochód rozporz$dzalny na osob! w gospodarstwach nierobot-

niczych wyniós  1062,9 z  i by  o 39,6% wy"szy od dochodu na osob! w gospo-

darstwach ogó em i prawie o 88% wy"szy od dochodu na osob! w gospodar-

stwach robotniczych. Najlepiej sytuowane gospodarstwa nierobotnicze (D9) 

mia y dochód rozporz$dzalny na osob! prawie dwukrotnie wy"szy ni" ta sama 

grupa gospodarstw robotniczych (odpowiednio 1853,2 z  i 933,3 z ). Dyspropor-

cje te zmniejszaj$ si! w miar! przechodzenie do ni"szej grupy decylowej.  

W przypadku 10% gospodarstw domowych o najni"szych dochodach, dochód na 

osob! w gospodarstwach nierobotniczych by  wy"szy o ponad 2/3 od dochodu 
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na osob! w gospodarstwach robotniczych. Jednocze#nie mo"na zauwa"y', "e 

dochody i wydatki robotniczych gospodarstw domowych odznacza y si! mniej-

szym zró"nicowaniem. (wiadczy to o mniejszej polaryzacji tej grupy gospo-

darstw domowych. 

 
Tabela 2. Ogólne informacje o sytuacji finansowej gospodarstw domowych w Polsce w 2005 r. 

Wyszczególnienie 

(rednia  

(w z ) 
Me  

(w z ) 
D1  

(w z ) 
D9 

(w z ) 
Vs  

(w %) 

Gospodarstwa domowe ogó em 

Dochód na gospodarstwo domowe 2444,3 2082,1 950,4 4179,0 82,1 

Dochód na osob! 761,5 628,5 273,8 1361,0 88,7 

Wydatki na osob! 690,3 545,0 256,8 1239,5 85,2 

Wydatki konsumpcyjne na osob! 660,7 527,3 252,3 1169,6 84,1 

Gospodarstwa robotnicze 

Dochód na gospodarstwo domowe 2222,1 2025,0 1113,5 3508,9 52,6 

Dochód na osob! 565,8 499,1 259,3 933,3 59,5 

Wydatki na osob! 505,9 434,9 230,7 850,9 61,8 

Wydatki konsumpcyjne na osob! 491,6 425,7 226,7 821,4 60,7 

Gospodarstwa nierobotniczych 

Dochód na gospodarstwo domowe 3356,4 2901,6 1570,4 5480,0 61,9 

Dochód na osob! 1062,9 859,9 438,1 1853,2 82,2 

Wydatki na osob! 940,4 744,0 371,0 1656,8 85,8 

Wydatki konsumpcyjne na osob! 901,4 720,1 365,0 1571,9 85,3 

 Me – mediana, D – decyle, Vs – wspó czynnik zmienno#ci. 

 )ród o: Obliczenia w asne. 

 

Rozk ad dochodów na osob! charakteryzuje si! (podobnie jak rozk ad p ac) 

asymetri$ prawostronn$ [Kot (2000), s. 104]. Sytuacja ta ma równie" miejsce  

w przypadku gospodarstw pracowniczych, przy czym w przypadku gospodarstw 

nierobotniczych asymetria jest wi!ksza. Oznacza to, "e ponad po owa pracowni-

ków uzyskuje dochody na osob! ni"sze od ich warto#ci przeci!tnej. W przypad-

ku gospodarstw robotniczych jest to 60,5% gospodarstw, a gospodarstw niero-

botniczych 64,4%. 

Nale"y doda', "e 20% gospodarstw robotniczych, które znajdowa y si! 

w najlepszej sytuacji dochodowej, dysponowa o 34,8% dochodów ca ej zbioro-

wo#ci gospodarstw robotniczych, podczas gdy 20% gospodarstw zaklasyfiko-

wanych do najni"szej grupy kwintylowej – tylko 9,5%. W gospodarstwach nie-

robotniczych udzia  ten wynosi  odpowiednio 37,8% i 8,9%
1
. Powy"sze wska&-

                                                 
1 Obliczenia w asne na podstawie danych pochodz$cych z bada% bud"etów gospodarstw do-

mowych w 2005 r.  
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niki #wiadcz$ o wyst!puj$cych dysproporcjach w podziale dochodu pomi!dzy 

gospodarstwami najmniej zamo"nymi i tymi, które s$ najlepiej sytuowane.  

 
IV. DOCHODY GOSPODARSTW PRACOWNICZYCH 

 

Przeprowadzone badania daj$ podstaw! do stwierdzenia, "e poziom dochodu 

rozporz$dzalnego na osob! w gospodarstwach pracowniczych zale"y przede 

wszystkim od stanowiska, na którym pracuje g owa gospodarstwa domowego 

(gospodarstwa robotnicze i nierobotnicze). Inn$ wa"n$ determinant$ zró"nico-

wania dochodowego jest wielko#' gospodarstwa domowego wyra"ona liczb$ 

osób (tabela 3). Przeci!tny miesi!czny dochód rozporz$dzalny na jedn$ osob!  

w gospodarstwach robotniczych i nierobotniczych maleje wraz ze wzrostem 

liczby osób w rodzinie
2
. Najni"szy dochód na osob! mo"emy zaobserwowa' 

w#ród gospodarstwach wieloosobowych (6 i wi!cej osób). Nale"y jednak zwró-

ci' uwag!, "e poziom dochodu przypadaj$cego na jedn$ osob! w gospodar-

stwach nierobotniczych by  wy"szy ni" w przypadku gospodarstw robotniczych. 

Ró"nica pomi!dzy tymi gospodarstwami zmniejsza si! w miar! wzrostu liczby 

osób w gospodarstwie domowym (dla gospodarstw jednoosobowych wynosi a 

1022,5 z /osob!, a dla gospodarstw wieloosobowych tylko 192,4 z /osob!). Do-

chód na osob! jednoosobowych robotniczych gospodarstw domowych by  pra-

wie 2,8-krotnie wy"szy od dochodu gospodarstw wieloosobowych i 3,6-krotnie 

wy"szy dla gospodarstw nierobotniczych (rozst!p wynosi  odpowiednio 693 z  
oraz 1523 z ). Warto pami!ta', "e s$ to warto#ci przeci!tne, a zatem nale"y bra' 

pod uwag! wyst!powanie w rzeczywisto#ci jeszcze wi!kszych dysproporcji.  

Kolejnym wa"nym czynnikiem decyduj$cym o wysoko#ci dochodów gospo-

darstwa domowego jest poziom wykszta cenia g owy rodziny. Wraz ze wzrostem 

poziomu wykszta cenia ro#nie poziom dochodu na osob!. Gospodarstwa niero-

botnicze, których g owa rodziny mia a wykszta cenie wy"sze dysponowa y po-

nad 2-krotnie wy"szymi dochodami rozporz$dzalnymi na jedn$ osob! ni" gospo-

darstwa, których g owa rodziny legitymowa a si! wykszta ceniem co najwy"ej gim-

nazjalnym oraz 1,5 razy wy"szymi od tych z wykszta ceniem #rednim ogólnym. Dla 

gospodarstw robotniczych relacje te by y zbli"one. Dysproporcje te wynikaj$ z ró"-

nic w wynagrodzeniu, które zale"y m. in. od poziomu wykszta cenia.  
 

                                                 
2 Badaj$c bud"ety gospodarstw domowych trzeba pami!ta', "e w praktyce analiza poziomu 

dochodów rozporz$dzalnych na jedn$ osob! nie uwzgl!dnia zró"nicowania ich struktury demogra-

ficznej. Oznacza to, "e dochód na jedn$ osob! oblicza si! dziel$c dochód gospodarstwa przez 

liczb! osób. Nie uwzgl!dnia si! przy tym pewnych wydatków sta ych, które gospodarstwo ponosi 

niezale"nie od liczby osób, które wchodz$ w jego sk ad. Aby wyeliminowa' wp yw struktury 

demograficznej gospodarstwa na poziom dochodów na jedn$ osob!, w niektórych badaniach sto-

sowane jest przeliczenie dochodów na tzw. jednostk! ekwiwalentn$ [por. np. Podolec (2000); Kot 

(2000); Rusnak (2004)].  
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Tabela 3. Dochody gospodarstw pracowniczych (w z /os) w Polsce w 2005 r. wed ug wybranych 

cech spo eczno-ekonomicznych i miejsca zamieszkania 

Wyszczególnienie 
Gospodarstwa 

pracownicze ogó em

Gospodarstwa 

robotnicze 

Gospodarstwa 

nierobotnicze 

Typ biologiczny gospodarstwa domowego 

Ma "e%stwo bez dzieci 1415,2 961,5 1750,4 

Ma "e%stwo z 1 dzieckiem   896,6 652,9 1168,1 

Ma "e%stwo z 2 dzieci   656,6 517,8   847,6 

Ma "e%stwo z 3 dzieci   471,8 410,8   635,4 

Ma "e%stwo z 4 i wi!cej dzieci   346,2 299,2   517,6 

Matka z dzie'mi na utrzymaniu   765,6 554,7   917,6 

Ojciec z dzie'mi na utrzymaniu   654,5 610,9   880,5 

Liczba osób w gospodarstwie domowym 

Jednoosobowe 1775,9 1078,9 2101,5 

Dwuosobowe 1293,2   902,2 1559,0 

Trzyosobowe   893,3   674,0 1139,1 

Czteroosobowe   686,1   556,0   863,3 

Pi!cioosobowe   541,8   470,4   711,4 

Sze#cio- i wi!cej osobowe   428,4   386,0   578,4 

Poziom wykszta cenia g owy gospodarstwa domowego 

Co najwy"ej gimnazjalne   496,3 482,8   652,2 

Zasadnicze zawodowe   558,3 542,0   691,0 

(rednie zawodowe   785,0 662,3   873,1 

(rednie ogólne   813,0 667,9   915,4 

Wy"sze 1380,9 936,5 1398,5 

Klasa miejscowo#ci zamieszkania 

Miasto powy"ej 500 tys. mieszka%ców 1193,3 706,8 1466,5 

Miasto 200-500 tys. mieszka%ców   912,6 654,7 1122,5 

Miasto 100-200 tys. mieszka%ców   772,9 604,2 1016,4 

Miasto 20-100 tys. mieszka%ców   775,0 593,7 1001,5 

Miasto poni"ej 20 tys. mieszka%ców   699,3 552,5   910,7 

Wie#   582,1 504,9   808,5 

Region 

Centralny 932,7 611,7 1296,2 

Po udniowy 746,8 575,5 1048,0 

Wschodni 659,6 505,3   867,8 

Pó nocno-zachodni 732,1 571,4   997,5 

Po udniowo-zachodni 785,2 588,4 1071,3 

Pó nocny 713,2 528,0   967,7 

Gospodarstwa domowe ogó#em 770,0 565,8 1062,9 

)ród o: Obliczenia w asne. 
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Przeprowadzona analiza wskazuje, "e ¾ gospodarstw robotniczych zamiesz-

kuje na wsi lub w mie#cie do 100 tys. mieszka%ców. W przypadku tych gospo-

darstw domowych wysoko#' dochodów jest determinowana sytuacj$ na lokal-

nym rynku pracy. Mo"emy zaobserwowa' pewnego rodzaju prawid owo#', "e 

im wi!ksze miasto tym wy"szy dochód na osob! w gospodarstwie domowym. 

Rozpi!to#' dochodów na osob! pomi!dzy gospodarstwami nierobotniczymi 

i robotniczymi wzrasta wraz z wielko#ci$ miejscowo#ci, w której po o"one by o 

gospodarstwo domowe (tabela 3). Dochód na osob! na wsi w gospodarstwach 

nierobotniczych by  o 60% wy"szy od dochodu gospodarstw robotniczych. 

W miastach powy"ej 500 tys. mieszka%ców dochody na osob! gospodarstw nie-

robotniczych by y natomiast ponad dwukrotnie wy"sze ni" dochody gospo-

darstw robotniczych.  

Niezale"nie od obowi$zuj$cych w ca ym kraju regulacji oraz cech gospodar-

stwa domowego, na poziom dochodów wp ywa region, jako miejsce, w którym 

gospodarstwo funkcjonuje. Wynika to z odmiennej struktury gospodarczej, spo-

 eczno-demograficznej i spo eczno-zawodowej regionów, jak te" zale"y od po-

ziomu uprzemys owienia i stopnia urbanizacji, dost!pu do rynku pracy oraz 

czynników o charakterze kulturowym [Szopa (2005), s. 103]. Najwy"szy dochód 

na osob! uzyskiwa y gospodarstwa nierobotnicze regionu centralnego (1296,2 

z ) oraz po udniowo zachodniego (1071,3 z ) i po udniowego (1048 z ). Najni"-

szy natomiast dochód na osob! zaobserwowa' mo"na w regionie wschodnim 

(zarówno w przypadku gospodarstw robotniczych – 505,3 z , jak i nierobotniczych – 

867,8 z ). Sytuacja ta w du"ej mierze uwarunkowana jest historycznie. Ponadto 

w regionach rolniczych wi!cej jest gospodarstw wielopokoleniowych i wielo-

dzietnych, a zatem uzyskane dochody dzielone s$ na wi!ksz$ liczb! osób.  

Do oceny oddzia ywania poszczególnych cech gospodarstw domowych na 

kszta towanie si! dochodu na osob! zarówno gospodarstw robotniczych jak  

i nierobotniczych zaproponowano model
3
: 

 

 exp( ... )k ky x x   ! ! ! ! !
0 1 1

 (1) 

 

Zmienn$ obja#nian$ w modelu jest dochód (w z  na osob!) uzyskiwany 

przez robotnicze lub nierobotnicze gospodarstwo domowe. Wybrane zmienne 

obja#niaj$ce wprowadzono do modelu jako zmienne zero-jedynkowe. Identyfi-

kuj$ one wykszta cenie g owy gospodarstwa domowego, klas! miejscowo#ci 

zamieszkania i region (miejsce, w którym gospodarstwo funkcjonuje). Dobór 

                                                 
3 W toku bada% dokonano estymacji parametrów nast!puj$cych modeli dochodów na osob!: 

liniowego, pot!gowego i wyk adniczego. W opracowaniu zaprezentowano oceny parametrów 

modelu wyk adniczego, poniewa" jego zastosowanie dawa o najlepsze rezultaty w sensie staty-

stycznym.  
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zmiennych obja#niaj$cych do modelu przeprowadzono metod$ regresji kroko-

wej. Oszacowania parametrów modelu dokonano klasyczn$ MNK. 

 
Tabela 4. Oceny parametrów wyk adniczego modelu dochodów na osob!  

w gospodarstwach robotniczych 

Wyszczególnienie Alfa 
B $d  

standardowy 
A 

B $d  

standardowy 
t(8795) 

Poziom 

p 

1 2 3 4 5 6 7 

Wyraz wolny – – 6,3521 0,0285 222,5928 0,0000 

Liczba osób w gospodarstwie –0,4080 0,0091 –0,1486 0,0033 –44,6899 0,0000 

Liczba bezrobotnych –0,1947 0,0089 –0,1974 0,0090 –21,9369 0,0000 

Typ biologiczny rodziny 0,1099 0,0091 0,0146 0,0012 12,1074 0,0000 

Wiek g owy gosp. dom. 0,1396 0,0092 0,0075 0,0005 15,2102 0,0000 

Wykszta cenie zasadnicze  

   zawodowe 
0,1051 0,0124 0,1129 0,0133 8,4543 0,0000 

Wykszta cenie #rednie ogólne 0,0806 0,0097 0,2142 0,0258 8,3066 0,0000 

Wykszta cenie #rednie zawodowe 0,1923 0,0121 0,2499 0,0158 15,8470 0,0000 

Wykszta cenie wy"sze 0,1100 0,0090 0,5251 0,0431 12,1765 0,0000 

Region wschodni –0,0544 0,0090 –0,0810 0,0134 –6,0277 0,0000 

Region pó nocny –0,0384 0,0090 –0,0591 0,0138 –4,2755 0,0000 

Miasto 20–100 tys. 0,0540 0,0092 0,0715 0,0122 5,8572 0,0000 

Miasto100–200 tys. 0,0391 0,0090 0,0769 0,0178 4,3233 0,0000 

Miasto 200–500 tys. 0,0643 0,0091 0,1255 0,0177 7,0934 0,0000 

Miasto powy"ej 500 tys. 0,0722 0,0093 0,1371 0,0176 7,8040 0,0000 

R= 0,58 R2= 0,34 F(14,88)=322,81 p<0,0000 

)ród o: Obliczenia w asne. 

 

 

Tabela 5. Oceny parametrów wyk adniczego modelu dochodów na osob!  

w gospodarstwach nierobotniczych 

Wyszczególnienie Alfa 

B $d  

standardo-

wy  

A 

B $d  

standardo-

wy  

t(8795) Poziom p 

1 2 3 4 5 6 7 

Wyraz wolny – – 6,9384 0,0360 192,9496 0,0000 

Liczba osób w gospodarstwie –0,4137 0,0094 –0,1956 0,0044 –44,0447 0,0000 

Wiek g owy gosp. dom. 0,1320 0,0090 0,0076 0,0005 14,6454 0,0000 

Liczba bezrobotnych –0,1563 0,0091 –0,2555 0,0149 –17,1820 0,0000 

Wykszta cenie #rednie ogólne 0,0594 0,0113 0,1332 0,0253 5,2587 0,0000 

Wykszta cenie #rednie zawo-

dowe 
0,1208 0,0148 0,1505 0,0185 8,1340 0,0000 

Wykszta cenie wy"sze 0,3943 0,0153 0,4846 0,0189 25,6885 0,0000 
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Tabela 5 (cd.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Region po udniowy –0,0673 0,0114 –0,1030 0,0175 –5,8884 0,0000 

Region wschodni –0,0930 0,0115 –0,1556 0,0193 –8,0544 0,0000 

Region pó nocno-zachodni –0,0406 0,0109 –0,0705 0,0189 –3,7351 0,0002 

Region po udniowo-zachodni –0,0348 0,0103 –0,0684 0,0202 –3,3869 0,0007 

Region pó nocny –0,0672 0,0117 –0,1154 0,0200 –5,7572 0,0000 

Miasto 20–100 tys. 0,0340 0,0103 0,0491 0,0149 3,3053 0,0010 

Miasto100–200 tys. 0,0227 0,0098 0,0509 0,0219 2,3214 0,0203 

Miasto 200–500 tys. 0,0628 0,0104 0,1084 0,0180 6,0416 0,0000 

Miasto powy"ej 500 tys. 0,1397 0,0115 0,2056 0,0169 12,1747 0,0000 

R=0,67 R2= 0,45 F(15,70)=378,16 p<0,0000  

)ród o: Obliczenia w asne. 

 

 

W tabelach 4 i 5 zaprezentowano wyniki oszacowania parametrów
4
 wyk ad-

niczych modeli dochodów na osob! dla gospodarstw robotniczych i nierobotni-

czych. Na podstawie powy"szych wyników mo"na stwierdzi', "e najwi!kszy 

wp yw na wysoko#' dochodu rozporz$dzalnego na osob! ma liczba osób w ro-

dzinie. Wzrost liczby osób o jeden w robotniczych gospodarstwach domowych 

powoduje spadek dochodu na osob! #rednio o 14,86% przy za o"eniu sta o#ci pozo-

sta ych zmiennych, a gospodarstwa nierobotniczego odpowiednio o 19,56%. Istotne 

znaczenie ma równie" poziom wykszta cenia g owy gospodarstwa domowego – 

im wy"szy poziom wykszta cenia g owy rodziny tym wy"szy dochód na osob!. 

Zmienna ta ma wi!kszy wp yw na wysoko#' dochodu na osob! w nierobotni-

czych gospodarstwach domowych. W gospodarstwach nierobotniczych, których 

g owa legitymuje si! wykszta ceniem wy"szym, dochód na osob! jest wy"szy 

#rednio o 62,35% w porównaniu z tymi gospodarstwami
5
, których g owa posia-

da wykszta cenie co najwy"ej gimnazjalne (w gospodarstwach robotniczych 

odpowiednio o 69,06%). Dochód na osob! w gospodarstwach nierobotniczych, 

których g ow$ jest osoba z wykszta ceniem zasadniczym zawodowym, nie ró"ni 

                                                 
4 Alfa – ocena parametru dla zmiennej standaryzowanej. Im wy"sza, co do modu u, warto#' 

wspó czynnika alfa, tym wi!kszy wp yw odpowiedniej zmiennej na kszta towanie si! zmiennej 

obja#nianej; A – ocena parametru stoj$cego przy odpowiedniej zmiennej obja#niaj$cej, t(8795) – 

warto#' zmiennej losowej t-Studenta dla 8795 stopni swobody; poziom p – krytyczny poziom 

istotno#ci.   
5 Parametry modelu interpretujemy jako przyrosty procentowe (warto#' oceny parametru 

mno"ymy razy 100) warto#ci zmiennej obja#nianej przy wzro#cie danej zmiennej obja#nianej o 

jednostk!. Przy zmiennych zero-jedynkowych przyrosty te nale"y przeliczy' w nast!puj$cy spo-

sób: np. a=0,4846, zatem (e0,4846-1)*100%=(1,6235-1)*100%=62,35%. 
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si! statystycznie istotnie od dochodu na osob! gospodarstw, których g owa ma 

wykszta cenie co najwy"ej gimnazjalne. Kolejnym czynnikiem obja#niaj$cym 

wysoko#' dochodu w#ród gospodarstw pracowniczych jest miejsce zamieszka-

nia. Dochody na osob! zarówno gospodarstwach robotniczych, jak i nierobotni-

czych w miastach s$ #rednio wy"sze ni" w gospodarstwach zlokalizowanych na 

wsi (przy za o"eniu sta o#ci pozosta ych zmiennych). W przypadku gospodarstw 

robotniczych drugim pod wzgl!dem si y wp ywu czynnikiem jest liczba osób 

bezrobotnych w gospodarstwie domowym – im wi!cej osób bezrobotnych  

w rodzinie tym ni"szy dochód na osob!. Przeprowadzona analiza wykaza a, "e 

pomi!dzy dochodem na osob! a wiekiem g owy gospodarstwa domowego wy-

st!puje dodatnia zale"no#'. Gospodarstwa, które s$ po o"one w innym regionie 

ni" centralny maj$ dochód na osob! #rednio ni"szy ni" te zlokalizowane w re-

gionie centralnym. W przypadku gospodarstw robotniczych tylko dochód na 

osob! gospodarstw z regionu wschodniego i pó nocnego statystycznie istotnie 

ró"ni si! od dochodu na osob! w gospodarstwach z regionu centralnego. Na 

podstawie oszacowanych modeli mo"na stwierdzi', "e dochód na osob! gospo-

darstw nierobotniczych nie zale"y od typu biologicznego rodziny. 

 

V. !RÓD"A DOCHODÓW GOSPODARSTW PRACOWNICZYCH 
 

Struktura dochodu rozporz$dzalnego jest zró"nicowana w grupach spo ecz-

no-ekonomicznych i w znacznej mierze zale"y od udzia u dochodów pochodz$-

cych z g ównego &ród a [Podolec (2000), s. 26]. G ównym &ród em utrzymania 

gospodarstw pracowniczych jest praca najemna. Od poziomu wynagrodzenia  

z tego rodzaju pracy w znacznym stopniu zale"y poziom zaspokojenia potrzeb. 

Im ni"szy jest dochód z pracy najemnej tym cz!#ciej zachodzi konieczno#' po-

szukiwania innych &róde  dochodu. Dochody z pracy najemnej w gospodar-

stwach robotniczych stanowi y blisko 77% dochodu rozporz$dzalnego, w przy-

padku gospodarstw nierobotniczych udzia  ten wynosi  ponad 82%. Drugim po 

pracy najemnej pod wzgl!dem wysoko#ci &ród em pozyskiwania dochodów s$ 

#wiadczenia spo eczne. Powy"szy wniosek dotyczy zarówno gospodarstw ro-

botniczych jak i nierobotniczych. Udzia  dochodów ze #wiadcze% spo ecznych 

by  prawie o 6 punktów procentowych wy"szy w gospodarstwach robotniczych 

ni" nierobotniczych. W gospodarstwach robotniczych dochody z gospodarstwa 

rolnego zajmuj$ wa"niejsze miejsce w strukturze dochodu rozporz$dzalnego ni" 

ma to miejsce w przypadku gospodarstw nierobotniczych. Z kolei gospodarstwa 

nierobotnicze charakteryzowa y si! wy"szym odsetkiem dochodu z pracy na 

w asny rachunek w dochodzie rozporz$dzalnym. Charakterystyczne jest to, "e  

w strukturze dochodów gospodarstw nierobotniczych prawie 5-krotnie wi!kszy 

udzia  maj$ dochody z w asno#ci i z wynajmu nieruchomo#ci. (wiadczy' to 

mo"e o wi!kszej maj!tno#ci tych gospodarstw.  
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Tabela 6. Struktura dochodu rozporz$dzalnego gospodarstw pracowniczych  

w Polsce w 2005 r. (w %) 

Wyszczególnienie 

Gospodarstwa 

pracownicze  

ogó em 

Gospodarstwa 

robotnicze 

Gospodarstwa 

nierobotnicze 

Dochody z pracy najemnej 79,7 76,7 82,1 

Dochody z pracy na w asny ra-

chunek 
1,8 0,8 2,6 

Dochody z gospodarstwa rolnego 0,8 1,3 0,4 

Dochody z w asno#ci i wynajmu 

nieruchomo#ci 
0,2 0,1 0,3 

(wiadczenia z ubezpiecze% spo-

 ecznych 
7,6 8,1 7,1 

(wiadczenia z pomocy spo ecznej 4,5 7,1 2,5 

Inne dochody 5,4 5,9 5,0 

)ród o: Obliczenia w asne.  

 
Tabela 7. Struktura dochodu rozporz$dzalnego gospodarstw robotniczych i nierobotniczych  

w grupach kwintylowych dochodu na osob! (w %) 

Grupa kwintylowa 
Wyszczególnienie 

pierwsza druga Trzecia czwarta pi$ta 

Gospodarstwa nierobotnicze 

Dochody z pracy najemnej 77,5 79,8 81,3 81,3 84,6 

Dochody z pracy na w asny ra-

chunek 
1,2 1,7 1,9 2,7 3,4 

Dochody z gospodarstwa rolnego 0,3 0,7 0,4 0,5 0,4 

Dochody z w asno#ci i wynajmu 

nieruchomo#ci 
0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 

(wiadczenia z ubezpiecze% spo-

 ecznych 
7,5 8,9 8,3 8,2 5,3 

(wiadczenia z pomocy spo ecznej 8,4 4,0 2,9 2,0 0,7 

Inne dochody 5,0 4,8 5,1 4,9 5,1 

Gospodarstwa robotnicze 

Dochody z pracy najemnej 71,8 74,2 76,1 77,5 78,5 

Dochody z pracy na w asny ra-

chunek 
0,4 0,6 0,7 0,8 1,2 

Dochody z gospodarstwa rolnego 0,9 1,7 1,8 1,7 1,0 

Dochody z w asno#ci i wynajmu 

nieruchomo#ci 
0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

(wiadczenia z ubezpiecze% spo-

 ecznych 
5,1 6,7 8,2 9,3 8,6 

(wiadczenia z pomocy spo ecznej 16,3 11,5 8,1 5,7 3,2 

Inne dochody 5,5 5,3 5,0 4,9 7,4 

)ród o: Obliczenia w asne.  
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Struktura dochodu rozporz$dzalnego zmienia si! w zale"no#ci od grupy 

kwintylowej dochodów na osob!, do której gospodarstwo zosta o zaliczone (ta-

bela 7). W miar! przechodzenia do wy"szych grup dochodowych, zarówno  

w gospodarstwach nierobotniczych jak i robotniczych, zwi!ksza  si! udzia  do-

chodu z g ównego &ród a utrzymania. Wnioski te s$ zbie"ne z wcze#niej prowa-

dzonymi badaniami [por. Podolec (1995), s. 73]. Podobn$ sytuacj! obserwujemy 

w przypadku dochodów z pracy na w asnych rachunek oraz dochodów z w asno-

#ci i wynajmu nieruchomo#ci. Odmienna tendencja wyst!puje w przypadku do-

chodów ze #wiadcze% spo ecznych, których udzia  zmniejsza si! wraz z prze-

chodzeniem do wy"szej grupy dochodowej. Oznacza to, "e bardziej zamo"ne 

gospodarstwa domowe relatywnie w mniejszym stopniu korzystaj$ z pomocy 

pa%stwa.  

 
VI. PODSUMOWANIE 

 

Pracownicze gospodarstwa domowe s$ grup$ spo eczno-ekonomiczn$ we-

wn!trznie zró"nicowan$. Po pierwsze wynika to z faktu podzia u tej grupy na 

gospodarstwa robotnicze i nierobotnicze. Ró"ni$ si! one mi!dzy sob$ nie tylko 

rodzajem wykonywanej pracy, ale równie" wieloma cechami spo eczno-

demograficznymi. Wszystkie te cechy wp ywaj$ na dysproporcje w poziomie  

i strukturze dochodu rozporz$dzalnego, wyst!puj$ce w gospodarstwach pracow-

niczych (robotniczych i nierobotniczych). Na podstawie przeprowadzonej anali-

zy mo"na stwierdzi', "e do g ównych czynników determinuj$cych powy"sze 

ró"nice mo"na zaliczy' przede wszystkim wielko#' gospodarstwa domowego, 

poziom wykszta cenia g owy rodziny oraz klas! miejscowo#ci zamieszkania. 

Badania dochodów gospodarstw pracowniczych wskazuj$, "e struktura dochodu 

rozporz$dzalnego zmienia si! w zale"no#ci od grupy dochodowej, do której 

gospodarstwo zosta o zaklasyfikowane. Rodziny znajduj$ce si! w najni"szych 

przedzia ach dochodowych maj$ wy"szy udzia  dochodów ze #wiadcze% spo-

 ecznych w dochodzie rozporz$dzalnym. Udzia  tego &ród a dochodu maleje na 

rzecz zwi!kszaj$cego si! udzia u dochodów z pracy na w asny rachunek oraz  

z w asno#ci i nieruchomo#ci wraz z przechodzeniem do wy"szych klas docho-

dowych.  
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DIVERSITY OF LEVEL AND SOURCES  
OF EMPLOYEES’ HOUSEHOLDS INCOME IN POLAND 

 
Abstract 

 

The objective of this paper is to present the economic situation of employees’ households in Po-

land. The household’s available income per person was applied as a measure of household’s financial 

situation. The level and structure of income of employees’ households (performing manual and non-

manual jobs) are presented in the context of its main socio-demographic and territorial characteristics.  

The paper makes an attempt to identify causes of income diversity. All the conclusions are based 

on the results of analysis of household budget surveys carried out by the Central Statistical Office 

in 2005.  

 


