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2 O SO B Y  STA R SZE W  G O SPO D A R STW A C H  
JE D N O O SO B O W Y C H

Prezentowane opracowanie jest kontynuacją rozważań dotyczących 
rozmieszczenia osób starszych w gospodarstwach domowych i rodzi
nach. Część pierwsza poświęcona została analizie danych statystycz
nych um ożliwiających dokonanie oceny zmian w strukturze dem ogra
ficznej nierodzinnych gospodarstw oraz wskazanie miejsca, jakie 
zajm ują w niej gospodarstwa domowe osób starszego pokolenia 
[Nowak-Sapota, 2008]. W  analizie uwzględniono stan i strukturę 
populacji osób starszych w podziale na płeć i w iek głowy gospodarstwa 
z wyodrębnieniem gospodarstw nierodzinnych według ich liczebnej 
wielkości oraz składu pokoleniowego.

Celem  niniejszego opracowania jest charakterystyka populacji 
osób starszych, tworzących gospodarstwa jednoosobow e, według 
stanu cyw ilnego i sytuacji m ieszkaniowej, szczególnie osób zam iesz
kujących w odrębnych m ieszkaniach. W ychodząc z założenia, że 
problem  starzenia się ludności jest pow ażnym  w yzw aniem  dla 
w szystkich krajów, w tym również Polski, konieczne jes t w skazanie 
jego rozm iarów  oraz zróżnicowania w czasie i przestrzeni. W szech
stronna analiza indywidualnych i społecznych potrzeb osób w star
szym w ieku pow inna uświadomić wagę tego problem u, a w konse
kwencji doprowadzić do zm iany postaw m łodszych generacji wobec 
starszego pokolenia. Stanowi również wyzwanie dla instytucji 
odpowiedzialnych za kształtowanie działań w zakresie polityki 
społecznej i gospodarczej w kraju.

W  opracowaniu wykorzystano wyniki Narodowego Spisu Po
wszechnego Ludności i M ieszkań 2002 oraz dane liczbowe udostępnio
ne przez GUS, specjalnie przygotowane do realizacji celu badania.



36 Wanda Nowak-Sapota

2.1. Stan cywilny osób tworzących gospodarstwa domowe

Stan cywilny jest jedną z cech demograficznych, która w znacznym 
stopniu wpływa na kształtowanie się zarówno liczby, jak  i struktury 
gospodarstw domowych. Przekształcenia składu populacji według stanu 
cywilnego m ają szczególne znaczenie w przemianach jakościowych 
struktur gospodarstw domowych [Nowak-Sapota, 2002]. Cecha ta 
rozpatrywana jest łącznie z wiekiem i płcią ze względu na ewolucję 
struktur, które charakteryzują się stałymi etapami przemian. Zawarcie 
związku małżeńskiego kojarzy się przede wszystkim z przemianami 
procesu tworzenia rodziny, a w następnej kolejności decyzji w zakresie 
tworzenia gospodarstwa domowego. Wzrost natężenia małżeństw 
najczęściej skutkuje przyrostem liczby i układu strukturalnego gospo
darstw domowych. Rozpad związku małżeńskiego powoduje, że męż
czyźni i kobiety na ogół wybierają różnorodne ścieżki organizowania 
życia i zamieszkania. Głównymi czynnikami, wpływającymi na decyzje 
jest, obok płci i wieku, stan rodzinny w momencie ustania związku.

D om inującą pozycję wśród głów gospodarstw domowych zajm ują 
żonaci i zamężne (około 65%), niezależnie od m iejsca zamieszkania, 
przy większym udziale na wsi (ponad 69%, wobec około 63% 
w miastach). Gospodarstwem domowym z parą  m ałżeńską kieruje 
częściej mężczyzna, a proporcje głów gospodarstw domowych w ogólnej 
ich liczbie są  bardzo zbliżone na obszarach miast i wsi (tab. 2.1).

W  ogólnej liczbie ponad 13 min gospodarstw domowych w Polsce, 
około 35% stanowiły gospodarstwa kierowane przez osoby w pozosta
łym stanie cywilnym, a odsetek ten jest wyższy w m iastach (około 
37%) niż na wsi (ponad 30%). Kształtowanie się proporcji głów 
gospodarstw domowych w omawianej populacji wykazuje istotne 
zróżnicowanie w zależności od płci i kategorii stanu cywilnego. 
Owdowiali i rozwiedzeni mężczyźni tw orzą około 8% ogółu gospo
darstw w Polsce, przy czym odsetki te są wyższe w miastach, szczegól
nie w kategorii rozwiedzionych. Kobiety pozostające wcześniej 
w związkach m ałżeńskich są  głowami około 47% ogółu gospodarstw 
tworzonych przez panie. Zdecydowanie wyższe odsetki widoczne są 
w grupie osób owdowiałych (36,2%), szczególnie na wsi (ponad 45%).
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Tab 2 1 Gospodarstwa domowe według płci i stanu cywilnego głowy gospodarstwa 
domowego oraz miejsca zamieszkania

Stan cywilny prawny głowy 
gospodarstwa domowego*

Gospodarstwa domowe

Ogółem Miasta Wieś

Ogółem (w tys.) 13188 8827 4361

w procentach ogółu

kawalerowie, panny 11,4 12,0 10,4

żonaci, zamężne 64,9 62,8 69,2

wdowcy, wdowy 17,0 16,7 17,4

rozwiedzeni, rozwiedzione 6,6 8,4 2,9

separowani, separowane 0,1 0,1 0,1

Mężczyźni (w tys.) 7939 5001 2938

w procentach ogółu

kawalerowie 10,1 9,4 11,1

żonaci 81,8 81,2 82,8

wdowcy 4,2 4,4 4,0

rozwiedzeni 3,8 4,9 2,0
separowani 0,1 0,1 0,1
Kobiety (w tys.) 5249 3826 1423

w procentach ogółu
panny 13,5 15,3 8,7
zamężne 39,4 38,7 41,1
wdowy 36,2 32,9 45,1
rozwiedzione 10,7 12,9 4,9
separowane 0,2 0,2 0,2

*bez osób o nieustalonym stanie cywilnym

Źródło. NSP 2002, Gospodarstwa domowe i rodziny, GUS, Warszawa 2003

Rozwiedzione kobiety stoją na czele niemal 11% gospodarstw do
bowych- ale odsetek ten jest przede wszystkim udziałem miast (około 

o). Ponad 11% gospodarstw domowych tworzą osoby w stanie przed
mą żeńskim (kawalerowie, panny), a odsetek ten waha się w granicach od
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około 10% wśród mężczyzn do 13,5% w zbiorowości pań. Kawalerowie 
są  częściej głową gospodarstwa domowego na wsi, chociaż różnice 
udziałów są  niewielkie (1,7 punktu procentowego), natomiast odwrotna 
sytuacja charakteryzuje populację kobiet. W miastach panny są  głowami 
ponad 15% ogółu gospodarstw kierowanych przez kobiety, podczas gdy 
na wsi analogiczny udział wynosi 8,7%. Niewątpliwie, istotne różnice 
można zaobserwować w strukturach gospodarstw domowych według 
wielkości. Spośród wielu cech różnicujących te struktury istotną rolę 
odgryw ająpłeć i miejsce zamieszkania głowy gospodarstwa (tab. 2.2).

W  strukturze gospodarstw domowych według liczby osób dominu
ją c ą  pozycję zajmowały gospodarstwa jednoosobowe stanowiące 
niemal 25%  ogółu gospodarstw w Polsce. Odsetki gospodarstw wielo
osobowych w ykazują systematyczny spadek wraz ze wzrostem liczeb
nej wielkości gospodarstwa domowego. M ałe zespoły, m ające w swym 
składzie od 2 do 4 osób, stanowią łącznie ponad 61% ogółu gospo
darstw domowych, natomiast odsetek gospodarstw 5- i więcej osobo
wych kształtuje się na poziomie około 14%.

Tab. 2.2. Gospodarstwa domowe według liczby osób oraz płci i miejsca zamieszkania 
głowy gospodarstwa

Płeć głowy 
gospodarstwa

Ogółem 
w tys.

Liczba osób w gospodarstwie domowym

1 2 3 4
5

i więcej

w procentach ogółu danej kategorii

Ogółem 13337 24,8 23,2 19,9 18,0 14,1

Mężczyźni 8013 16,9 22,4 21,6 21,8 17,3

Kobiety 5324 36,7 24,4 17,3 12,4 9,2

Miasta 8964 27,7 24,7 21,1 17,5 9,0

Mężczyźni 5069 19,6 23,9 23,6 21,9 11,0

Kobiety 3895 38,3 25,7 17,9 11,8 6,3

Wieś 4373 18,8 20,2 17,5 19,1 24,4

Mężczyźni 2944 12,1 19,8 18,2 21,6 28,3

Kobiety 1429 32,4 20,9 15,9 14,0 16,8

Źródło: jak w tab. 2.1.
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Rozkład wskaźników dla ogółu gospodarstw wykazuje istotne 
zróżnicowanie w zależności od miejsca zamieszkania. W miastach 
statystyczne gospodarstwo domowe liczy 2,60 osób, co jest efektem 
dużego udziału gospodarstw jednoosobowych, a w następnej kolejności 
dwuosobowych. Na wsi przeciętna wielkość gospodarstwa domowego 
kształtuje się na poziomie 3,33 osób, co jest konsekw encją odmiennej 
niż w m iastach struktury gospodarstw według wielkości.

W strukturze miejskich gospodarstw domowych widoczna jest zde
cydowana przewaga małych jednostek. Gospodarstwa jednoosobowe 
stanowiły w 2002 roku 27,7% ogółu gospodarstw w miastach, co 
czwarte jest dwuosobowe, a ponad 21% ma w swym składzie 3 osoby. 
Zespoły liczące 5 i więcej osób stanowią zaledwie 9% ogółu miejskich 
gospodarstw domowych. Na obszarach wiejskich, w  strukturze gospo
darstw według liczby osób, dom inują większe liczebnie zespoły. 
Niemal co czwarte gospodarstwo (24,4%) ma w swym składzie 
5 i więcej osób i jest to największa grupa wśród ogółu gospodarstw 
wiejskich. Odsetki małych liczebnie zespołów (2^4-osobowych) są 
niższe w porównaniu z miastami, ale największy udział w tej grupie 
m ają gospodarstwa dwuosobowe (20,1%); odsetek gospodarstw 
jednoosobowych jest relatywnie niski w porównaniu z analogicznym 
w miastach.

Podsumowując można stwierdzić, że najbardziej istotne różnice 
w strukturze wielkości gospodarstw domowych w zależności od 
miejsca zamieszkania dotyczą udziałów gospodarstw jednoosobowych 
(18,8% na wsi wobec 27,7% w miastach) oraz największych liczebnie, 
5- i więcej osobowych, zespołów (9% w miastach w stosunku do 24,4% 
na wsi). Odsetki gospodarstw liczących od 2 do 4 osób są  również 
niższe w miastach, ale różnice w ich poziomie są  zdecydowanie 
mniejsze w stosunku do wsi i w ynoszą 4,5 punktu dla gospodarstw 
dwuosobowych, około 3,5 punktu dla trzyosobowych i 1,6 punktu 
procentowego w przypadku czteroosobowych zespołów.

N astępną cechą różnicującą struktury gospodarstw domowych we- 
ug iczby osób jest płeć głowy gospodarstwa domowego. Tworzenie 

gospodarstwa jednoosobowego jest właściwie dom eną kobiet i to
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niezależnie od m iejsca zamieszkania. W  zbiorowości głów gospodarstw 
dom owych pań niemal 37% stanowią reprezentantki jednoosobow ych 
gospodarstw, dla mężczyzn analogiczny wskaźnik kształtuje się na 
poziomie około 17%.

W  m iastach omawiane wskaźniki są  wyższe, niezależnie od płci, 
a różnica udziałów dla mężczyzn wynosi 7,5 punktu, dla kobiet 6,4 
punktu. M ężczyźni, częściej niż kobiety, kierują gospodarstwem 
wieloosobowym  m ającym w swym składzie 3 i więcej osób. W yjątek 
stanow ią głowy gospodarstw dwuosobowych, wśród których widoczna 
jest przewaga płci żeńskiej zarówno w miastach, jak  i na wsi. Przyczyn 
tych różnic należy dopatrywać się w wieku i stanie cywilnym osób 
kierujących takim  gospodarstwem.

Skład liczebny gospodarstwa domowego związany jes t ze stanem 
rodzinnym  osób, które kierują gospodarstwem lub są  jego członkami. 
Głowami gospodarstw domowych są  na ogół osoby dorosłe, dzieci 
i m łodzież w chodzą w skład gospodarstwa wieloosobowego, mając 
bezpośredni wpływ na jego liczebną wielkość. N ieodłączną cechą 
kształtującą strukturę gospodarstw domowych według liczby osób, jest 
stan cywilny głowy gospodarstwa domowego (tab. 2.3).
W  populacji głów gospodarstw jednoosobowych wyraźnie dom inują 
osoby pozostające w stanie pozamałżeńskim. Kawalerowie i panny 
tw orzą ogółem  ponad 1,5 min gospodarstw domowych (11,4% ogółu 
gospodarstw), wśród których 66,6% stanowią jednoosobow e, przy 
niewielkich różnicach według płci (70,2% mężczyźni, 66,3% kobiety). 
Gospodarstwa dwuosobowe, których głow ą jest osoba w stanie przed
małżeńskim, częściej w ystępują wśród panien (około 21%) niż kawale
rów (16%). M ożna przypuszczać, że wśród młodszego pokolenia są 
to osoby tworzące wspólne gospodarstwo z jednym  z owdowiałych lub 
rozwiedzionych rodziców, jak  również (częściej) panny wychowujące 
dzieci z pozamałżeńskiego związku (warto zaznaczyć, iż udział urodzeń 
pozamałżeńskich wykazuje dużą dynamikę wzrostu). Najmniej liczna 
jest grupa głów gospodarstw kierujących zespołami liczącymi 3 i więcej 
osób, odsetek takich gospodarstw w zbiorowości zarówno kawalerów, 
jak  i panien nie przekracza 14%.
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Tab 2 3 Gospodarstwa domowe według liczby osób oraz płci, stanu cywilnego 
3 prawnego i miejsca zamieszkania głowy gospodarstwa

Stan cywilny 
prawny głowy 
gospodarstwa 
domowego*

Ogółem 
w tysiącach

Liczba osób w gospodarstwie domowym

1 2 3 4
5 i 

więcej
w procentach ogółu danej kategorii stanu cywilnego

Miasta

Mężczyźni 5001 19,6 23,9 23,6 21,9 11,0

kawalerowie 473 77,1 13,2 5,7 2,5 1,5

żonaci 4059 6,2 26,2 27,8 26,6 13,2

wdowcy 219 58,7 22,4 10,1 4,8 4,0

rozwiedzeni 245 75,8 13,6 6,2 2,9 1,5
separowani 5 77,2 13,0 6,4 2,4 1,0
Kobiety 3826 38,3 25,7 17,9 11,8 6,3
panny 584 69,0 20,4 6,6 2,5 1,5
zamężne 1482 9,7 26,9 28,6 23,3 11,5
wdowy 1258 57,6 24,0 9,9 4,7 3,8
rozwiedzione 494 34,7 33,7 20,3 7,4 3,9
separowane 8 25,4 30,9 26,8 10,7 6,2

Wieś
Mężczyźni 2938 12,1 19,8 18,2 21,6 28,3
kawalerowie 330 52,2 20,0 15,2 6,7 5,9
żonaci 2431 3,1 20,0 19,3 24,8 32,7
wdowcy 117 54,6 18,8 10,1 6,6 9,9
rozwiedzeni 58 67,2 15,5 8,7 4,5 4,1
separowani 2 69,2 15,2 8,2 3,1 4,3
Kobiety 1423 32,4 20,9 15,9 14 16,8
panny 124 53,7 23,0 12,3 5,9 5,1
zamężne 585 5,6 20,0 22,0 24,2 28,2
wdowy 642 53,5 20,5 10,1 6,5 9,4
rozwiedzione 69 23,0 27,5 23,7 13,6 12,2
separowane 3 17,6 21,9 26,7 17,9 15,9

* bez osób o nieustalonym stanie cywilnym 
Źródło: jak w tab. 2.1.
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Gospodarstwa osób pozostających wcześniej w związkach małżeń
skich stanowiły 23,7% ogółu gospodarstw domowych zarejestrowanych 
w 2002 roku w Polsce. Najliczniej reprezentowane są  gospodarstwa 
kierowane przez osoby owdowiałe (17%) i rozwiedzione (6,6%). W  każdej 
z tych kategorii stanu cywilnego dominują głowy gospodarstw jednooso
bowych. Odsetki wśród owdowiałych mężczyzn i kobiet nie odbiegają 
wyraźnie swym poziomem (odpowiednio 57,3% i 56,2%) i są  niższe niż 
w zbiorowości kawalerów i panien. Osoby rozwiedzione są  w 47,5% 
głowami jednoosobowych gospodarstw domowych, ale wśród mężczyzn 
odsetek ten przekracza poziom 74%, natomiast w grupie rozwiedzionych 
kobiet co trzecia tworzy jednoosobowe gospodarstwo. Gospodarstwa 
wieloosobowe rozwiedzionych pań to głównie małe liczebnie zespoły 
(2-3 osoby), jedynie około 13% stanowią gospodarstwa 4-osobowe 
i większe. Małżonkowie, pozostający w separacji, tworzą niemal 18 tys. 
gospodarstw, które stanowią zaledwie 0,1% ogólnej liczby gospodarstw 
domowych. Separowani mężczyźni w około 74% tw orzą jednoosobowe 
gospodarstwa, podczas gdy dla pań odsetek ten wynosi 23,5%. W  po
pulacji separowanych kobiet dominują głowy gospodarstw dwu- i trzy
osobowych, a około 21% kieruje gospodarstwem 4-osobowym i więk
szym. Niewątpliwie różnice według płci są wynikiem sytuacji rodzinnej, 
jaka miała miejsce przed rozwiązaniem związku małżeńskiego. W  przy
padku orzeczenia rozwodu czy separacji, dzieci pozostają częściej 
z m atką a niejednokrotnie samotne kobiety, po ustaniu małżeństwa, 
przejm ują opiekę nad starszymi rodzicami.

Prawidłowości w kształtowaniu się proporcji gospodarstw według 
wielkości w poszczególnych kategoriach stanu cywilnego są  zbliżone 
w miastach i na wsi, natomiast istotne różnice w poziomie wskaźników 
(wyższe w miastach) występują w podziale według płci (tab. 2.3). 
W  strukturze gospodarstw domowych kawalerów i panien dominują 
gospodarstwa jednoosobowe. W  miastach mężczyźni w stanie przedmał
żeńskim w ponad 77%, a kobiety w około 69% tworzą samodzielne 
gospodarstwa; na wsi różnice udziałów są mniejsze, ale wyższe wśród 
panien (niemal 54%) o około 2 punkty procentowe. Rozpad związku 
małżeńskiego, niezależnie od przyczyn, powiększa zbiorowość gospo
darstw jednoosobowych zarówno w miastach, jak  i na obszarach wiej
skich. Najwyższe udziały gospodarstw pojedynczych osób charaktery
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styczne są dla rozwiedzionych mężczyzn (około 76% w miastach i ponad 
67% na wsi) w przeciwieństwie do pań, wśród których około 35% 
w miastach i 23% na wsi tworzy jednoosobowe gospodarstwo. W  po
pulacji osób owdowiałych, niezależnie od płci, ponad połowa mężczyzn 
i kobiet jest głową jednoosobowego gospodarstwa, przy czym wskaźniki 
te w miastach są wyższe i oscylują wokół 58%, na wsi około 54%.

2.2. Ludność w gospodarstwach domowych według stanu cywilnego

Gospodarstwa domowe w Polsce w 2002 roku skupiały w swym 
składzie 37812,7 tys. osób, co stanowi niemal 99% ogółu ludności 
w kraju. Strukturę ogółu ludności w gospodarstwach domowych oraz 
osób w wieku 60 i więcej lat według stanu cywilnego prawnego 
prezentuje tab. 2.4.

D om inującą pozycję w strukturze ogółu ludności w gospodar
stwach domowych zajm ują osoby pozostające w związkach m ałżeń
skich, które stanowią niemal 78% badanej zbiorowości. D rugą pozycję, 
zarówno pod względem liczby, jak  i udziału, zajm ują osoby będące 
wcześniej w stanie małżeńskim (owdowiałe w ponad 11%, rozwiedzio
ne w 4,5%), natomiast kawalerowie i panny stanowią 6,4% ogółu 
ludności gospodarstw domowych.

Ludność w wieku 60 i więcej lat liczy ponad 6383 tys. osób i sta
nowi około 17% ogólnej liczby ludności gospodarstw domowych. 
Struktura tej populacji według stanu cywilnego znacznie odbiega od 
prezentowanej dla ogółu osób zarejestrowanych w gospodarstwach do
mowych w Polsce. Najbardziej istotne różnice dotyczą ludności pozo
stającej w związkach małżeńskich oraz osób owdowiałych. W  przy
padku pierwszej grupy, odsetek osób w wieku 60 i więcej lat (56,6%) 
jest znacznie niższy od analogicznego dla całej zbiorowości (około 
7 8 /ś>). Osoby owdowiałe stanowią około 11% ogółu ludności gospo
darstw domowych w kraju. Analogiczny odsetek w populacji osób 
starszych jest wyższy o niemal 25 punktów procentowych (35,6%).

oz leżności w poziomie mierników dla osób rozwiedzionych, sepa
rowanych oraz pozostających w stanie przedmałżeńskim są  niewielkie.
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Można więc stwierdzić, że zbiorowość osób w wieku 60 lat i więcej 
w gospodarstwach domowych tworzą: w ponad połowie żonaci i za
mężne w około 40% ludność będąca wcześniej w związkach małżeń
skich oraz w około 4% kawalerowie i panny.

Stan cywilny, jak  już  wspomniano, jest ważnym czynnikiem  w po
dejmowaniu decyzji o tworzeniu samodzielnego gospodarstwa domo
wego lub pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie z innymi osobami 
(Nowak-Sapota, 2002). Decyzje takie dotyczą przede wszystkim osób 
dorosłych, niezależnie od płci i wieku, ale w każdym przypadku 
uwarunkowane są na ogół innymi czynnikami (tab. 2.5).

W populacji żonatych i zamężnych ponad 98% osób pozostaje 
w większych lub mniejszych liczebnie wieloosobowych gospodarstwach 
domowych, a udział ten przyjmuje niemal taki sam poziom dla ogółu 
małżeństw w Polsce, jak  i współmałżonków w wieku 60 lat i więcej. 
Istotne różnice widoczne są  w rozkładzie udziałów według liczby osób 
w gospodarstwie domowym. Z poprzednich analiz wiadomo, że zdecy
dowana większość par małżeńskich tworzy rodzinne gospodarstwa 
domowe. Współmałżonkowie w starszym wieku w niemal 60% tworzą 
dwuosobowe zespoły, co piąta osoba w wieku 60 lat i więcej pozostaje 
w trzyosobowym gospodarstwie domowym, a ponad 19% kieruje 
4-osobowym zespołem i większym. Dla ogółu ludności w gospodar
stwach domowych w Polsce rozkład udziałów jest odwrotny. Zdecydo
wana większość będących w stanie małżeńskim koncentruje się 
w większych liczebnie zespołach, natomiast w gospodarstwach dwuoso
bowych pozostaje około 14% ogółu badanej zbiorowości. Osoby w tzw. 
pozostałym stanie cywilnym w zdecydowanej większości tworzą 
gospodarstwa jednoosobowe, a odsetek ich jest szczególnie wysoki 
wśród starszego wiekiem społeczeństwa. Częstość tworzenia gospodar
stwa przez pojedyncze osoby jest wyborem lub koniecznością. Istotny 
wpływ w podejmowaniu decyzji ma niewątpliwie stan cywilny ludności 
oraz zmieniająca się wraz z wiekiem sytuacja rodzinna (tab. 2.6).

Można przypuszczać, że kawalerowie i panny często tworzą jednooso
bowe gospodarstwo z konieczności, szczególnie dotyczy to osób pozostają
cych w stanie przedmałżeńskim do okresu starości. Odsetek głów gospo- 

tw jednoosobowych z omawianej kategorii stanu cywilnego maleje wraz 
z przechodzeniem do starszych grup wieku, ale nawet wśród osiągających 

at i więcej kształtuje się na wysokim poziomie (niemal 60%).
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Tab 2 6 Osoby w wieku 60 lat i więcej w gospodarstwach jednoosobowych według 
3 grupy wieku i stanu cywilnego

Ogółem

Ludność w wieku 60 lat i więcej w 
gospodarstwach jednoosobowych

Stan cywilny prawny* w tym w wieku lat

60-69 70-79 80 i więcej

w procentach ogółu gospodarstw danej grupy wieku

kawalerowie, panny 65,1 66,9 65,1 59,7

wdowcy, wdowy 49,3 49,1 51,4 45,8

rozwiedzeni, rozwiedzione 68,0 67,6 69,3 64,5

separowani, separowane 64,4 64,0 65,9 61,1

* bez osób o nieustalonym stanie cywilnym

Źródło: jak w tab. 2.1.

Relatywnie najniższe wskaźniki w zbiorowości pozostających 
wcześniej w związku małżeńskim obserwujemy w grupie osób owdo
wiałych. Około połowy wdowców i wdów w wieku 60-69 lat i 70-79 
lat decyduje się na pozostanie w odrębnym gospodarstwie domowym, 
udział jednoosobowych gospodarstw zmniejsza się o około 5 punktów 
procentowych wśród osób osiągających 80 lat i więcej. W  strukturze 
gospodarstw domowych osób starszych, rozwiedzionych i separowa
nych wyraźnie dom inują jednoosobowe. Z wcześniejszych analiz (p. 1) 
wiadomo, że głowami tych ostatnich są  przede wszystkim mężczyźni 
i to zarówno w miastach, jak  i na wsi, co sugeruje, iż kobiety częściej 
pozostają w gospodarstwach domowych z dziećmi, starszymi rodzicami 
lub innymi osobami.

Częstość tworzenia gospodarstw jednoosobowych wśród osób star
szych jest zróżnicowana na obszarze kraju. Zróżnicowanie m iędzyre
gionalne w intensywności tworzenia gospodarstw jest najczęściej 
odzwierciedleniem różnic w przebiegu procesów demograficznych, 
poziomie ekonomicznym i sytuacji mieszkaniowej. Podstaw ą analizy 
przestrzennego rozmieszczenia gospodarstw są udziały głów gospo- 

arstw jednoosobowych wśród ogółu osób w gospodarstwach domo
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wych w wieku 70-79 lat. W ybór tej grupy wieku podyktowany jest 
tym, że w tym  przedziale osiągają najwyższe wartości (z wyjątkiem 
kawalerów i panien), a rozkład mierników w pozostałych grupach 
w ieku osób starszych wykazuje zbliżone proporcje dla poszczególnych 
kategorii stanu cywilnego do tych w wybranym przedziale wieku. 
Jednocześnie analiza przestrzennego rozmieszczenia gospodarstw 
jednoosobowych przeprowadzona jest w podziale na trzy kategorie. 
P ierw szą tw orzą osoby, które nie zawierały wcześniej formalnego 
związku małżeńskiego (kawalerowie i panny). Gospodarstwa jednooso
bowe powstałe na skutek ustania związku małżeńskiego w wyniku zgonu 
współmałżonka (wdowcy, wdowy) stanowią drugą grupę, a trzecią 
odrębną grupę, osoby rozwiedzione i separowane. Uzasadnieniem dla 
takiego podziału jest wyraźnie wyższy poziom częstości tworzenia 
gospodarstw jednoosobowych wśród tych ostatnich, co może wynikać 
z różnych sytuacji rodzinnych po rozpadzie związku małżeńskiego.

Osoby starsze, pozostające w stanie wolnym przez cały okres swo
jego życia, często tw orzą jednoosobowe gospodarstwo, nie mając 
innego wyboru. W artości udziałów takich gospodarstw, wśród kawale
rów i panien tworzących gospodarstwa domowe w wieku 70-79  lat, 
przyjm ują różne wartości w poszczególnych jednostkach administracyj
nych. Najniższy poziom  miernika notuje się w województwie podkar
packim  (53,2%), a najwyższy w mazowieckim (72,7%), przy średniej 
krajowej 65,1%.

Obszar kraju, z punktu widzenia udziałów gospodarstw jednooso
bowych, których głow ą jest kawaler lub panna w wieku 70-79  lat, 
w ogólnej liczbie gospodarstw kierowanych przez tę grupę osób, 
podzielono na trzy jednorodne regiony charakteryzujące się zbliżonym 
poziom em  mierników (ryc. 2.1).

Region legitymujący się najniższym poziom em  udziałów gospo
darstw jednoosobow ych w populacji, którą tw orzą jednostki pozostają
ce w stanie przedmałżeńskim do okresu starości, obejmuje pięć woje
wództw. Trzy spośród nich to sąsiadujące województwa leżące 
w trójkącie południowo-wschodniej Polski oraz odległe terytorialnie, 
podlaskie i wielkopolskie. W  przedziale średnich wartości miernika 
znalazło się sześć województw położonych we wszystkich obszarach



geograficznych kraju. Terytorialnie spójny region tworzą trzy jednostki 
znajdujące się na środkowo-północnym obrzeżu kraju oraz trzy pozosta
łe leżące po jednym: na wschodzie, zachodzie i południu Polski. 
Najwyższym poziomem odsetka gospodarstw jednoosobowych, 
tworzonych przez panny i kawalerów w wieku 70-79 lat, charakteryzu
je  się region skupiający pięć województw, w tym trzy z ośrodkami 
wielkomiejskimi (dolnośląskie, łódzkie, mazowieckie).

Osoby starsze w gospodarstwach jednoosobowych_____________________________ 49

Ryc. 2.1. Województwa w typologicznych obszarach udziałów gospodarstw jednooso
bowych wśród ogółu gospodarstw kierowanych przez kawalerów i panny 
w wieku 70-79 lat

Źródło: dane udostępnione przez GUS.

G łów ną przyczyną rozpadu małżeństw w Polsce jest zgon jednego
ze współmałżonków. Zmiennymi objaśniającymi proces tworzenia
gospodarstw domowych przez owdowiałe starsze osoby są  przede
wszystkim płeć oraz stan rodzinny, a w dalszej kolejności inne czynniki
natury społeczno-ekonomicznej. Gospodarstwa pojedynczych osób,

orych głow ą jest wdowiec lub wdowa, stanowią niemal 75% ogółu
je  noosobowych gospodarstw tworzonych przez ludność w wieku 60 
lat i więcej.
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W  kraju ponad połowa osób owdowiałych (51,4%), tworzących 
gospodarstwa domowe w wieku 70-79 lat, jest głow ą jednoosobowego 
gospodarstwa, a poziom  tego miernika waha się w granicach od 38,6% 
w województwie podkarpackim (min.) do 60% w śląskim. Do regionu 
najniższych udziałów, obok podkarpackiego, należy również małopol
skie i wielkopolskie (ryc. 2.2). Najliczniej reprezentowany jes t region 
charakteryzujący się poziomem odsetka oscylującym wokół wartości 
średniej. Obszar ten obejmuje siedem województw, w tym  trzy połu
dniowo-zachodnie (sąsiadujące ze sobą) oraz dwa, również leżące 
w sąsiedztwie, w północno-środkowej części kraju, a także odległe 
terytorialnie podlaskie i świętokrzyskie.

Zwarty terytorialnie jest region skupiający w swym składzie w oje
wództwa (z wyjątkiem  zachodniopomorskiego) legitymujące się 
najwyższymi udziałami jednoosobowych gospodarstw w badanej 
zbiorowości.

Gospodarstwa jednoosobowe wśród ludności w starszym wieku, 
z punktu w idzenia ich udziału w poszczególnych kategoriach stanu 
cywilnego, najczęściej tworzą osoby rozwiedzione i separowane. W  oma
wianej kategorii stanu cywilnego gospodarstwa pojedynczych osób 
stanow ią średnio w kraju 68,7% ogółu gospodarstw, których głow ą jest 
osoba w wieku 70-79  lat. Obszar zmienności tego m iernika według 
województw, zawarty w przedziale od 64,7% (dolnośląskie) do 72,1% 
(mazowieckie), jest relatywnie mniejszy niż w omawianych wcześniej 
grupach osób w stanie pozamałżeńskim. W  regionie najniższych 
wartości znajdują się cztery województwa z różnych geograficznie 
obszarów i również cztery, ale sąsiadujące województwa, tw orzą typo
logiczny obszar najwyższych udziałów gospodarstw jednoosobowych 
wśród ogółu gospodarstw kierowanych przez osoby rozwiedzione 
i separowane w wieku 70-79 lat (ryc. 2.3). Polowa województw 
znalazła się w terytorialnie zwartym obszarze, rozciągającym  się niemal 
wzdłuż północnej i wschodniej granicy Polski. Jest to region, w którym 
poziom  m ierników przyjm uje wartości zbliżone do średniej krajowej 
dla analizowanej zbiorowości.
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Ryc. 2.2. Województwa w typologicznych obszarach udziałów gospodarstw jednooso
bowych wśród ogółu gospodarstw osób owdowiałych w wieku 70-79 lat.

Źródło: dane udostępnione przez GUS.

Skład typologicznych regionów zmienia się w zależności od rozpa
trywanej kategorii stanu cywilnego. Stałą pozycję zajm ują tylko 
niektóre spośród 16 województw. Dotyczy to łódzkiego, mazow ieckie
go i śląskiego, które są  stałym elementem regionów skupiających 
jednostki o najwyższych udziałach gospodarstw jednoosobowych, oraz 
małopolskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego będących, niezależ
nie od kategorii stanu cywilnego, w obszarze najniższej częstości 
tworzenia gospodarstw jednoosobowych.

Przyczyn większej lub mniejszej skłonności do tworzenia odręb
nego gospodarstw a przez pojedyncze osoby, obok czynników dem o
graficznych, należy dopatryw ać się w sytuacji ekonom icznej i to 
zarówno starszego, jak  i młodszego pokolenia. Jednym  z pod
stawowych elem entów um ożliwiających egzystencję gospodarstwa 
dom owego jes t stałe źródło utrzym ania oraz stabilna sytuacja m iesz
kaniowa. Osoby w starszym wieku w dom inującym  stopniu czerpią 
dochody z niezarobkowych źródeł i dysponują m ieszkaniem  (Obra-
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niak, 2006). Poziom dochodów pochodzących z rent i emerytur często 
nie jes t wystarczający w stosunku do potrzeb, ale daje minimum 
bezpieczeństwa. W  przypadku kawalerów i panien decyzje o tworzeniu 
gospodarstwa jednoosobowego bywają koniecznością natomiast w zbio
rowości osób pozostających po rozwiązaniu związku małżeńskiego 
m ogą być uwarunkowane sytuacją ekonom iczną i m ieszkaniową 
młodszego pokolenia.

Ryc. 2.3. Województwa w typologicznych obszarach udziałów gospodarstw jedno
osobowych wśród ogółu gospodarstw osób rozwiedzionych i separowanych 
w wieku 70-79 lat.

Źródło: dane udostępnione przez GUS.

2.3. Sytuacja mieszkaniowa gospodarstw jednoosobowych

Podstawowym  parametrem charakteryzującym sytuację m ieszka
niow ą gospodarstw domowych jest samodzielność ich zamieszkiwania. 
Na ogół przyjm uje się, że każde gospodarstwo domowe powinno mieć
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możliwość dysponowania odrębnym mieszkaniem. Problem  ten jest 
bardzo złożony i nie można go odnosić do ogółu gospodarstw dom o

wych. . . . .  .
Ze społecznego punktu widzema nie zawsze jest konieczne, a nawet

pożądane odrębne zamieszkiwanie wszystkich gospodarstw. Zależy to 
w dużej mierze od płci i wieku osób tworzących gospodarstwo, 
a także od wielkości i typu gospodarstwa (jednoosobowe, wieloosobo
we). Nie sposób również pominąć uwarunkowań ekonomicznych, zdro
wotnych, psychologicznych, czy też wynikających z tradycji (Nowak- 
-Sapota, 2006). Statystyki zamieszczone w tab. 2.7 prezentują samo
dzielność zamieszkiwania gospodarstw jednoosobowych w Polsce 
według wieku głowy gospodarstwa i miejsca zamieszkania w 2002 roku.

Tablica 2.7. Gospodarstwa jednoosobowe zamieszkujące w mieszkaniach według wieku 
głowy gospodarstwa i samodzielności zamieszkania

Miejsce
zamieszkania

Ogółem 
w tys.

O wieku głowy gospodarstwa*
do 30 

lat
30-39 40-59 60-69 70-79 80 lat 

i więcej
Ogółem 3301 493 3362 919 572 666 289
Miasta 2483 421 292 712 424 449 185
Wieś 818 72 70 207 148 217 104

zamieszkałe samodzielnie
(w procentach ogółu danej kategorii)

Ogółem 62,0 33,1 47,5 65,5 73,3 73,1 70,6
Miasta 61,9 34,3 48,6 65,2 75,0 75,1 71,4
Wieś 62,2 25,0 42,9 66,7 68,2 69,1 69,2

* bez osób o nieustalonym wieku

Źródło. NSP 2002, Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych i rodzin, GUS, 
warszawa 2004.

W Pojsce, spośród ponad 3301 tys. gospodarstw jednoosobowych, 
o o o 6 2 /o zamieszkuje samodzielnie, przy niewielkich różnicach 
w miastach i na wsi. W  populacji osób młodych (do 30 lat) co trzecia 
jes g ow ą gospodarstwa jednoosobowego zamieszkującego w odręb
nym mieszkaniu, przy wyższym udziale w m iastach (34,4%) niż na wsi
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(25%). G łowami gospodarstw jednoosobowych m ieszkających samo
dzielnie są  najczęściej w tej grupie wieku kawalerowie i panny,1 
w m niejszym  stopniu -  osoby rozwiedzione, a wyższy poziom  wskaź
ników każdej z grup jest wyższy w miastach. Odrębne mieszkanie] 
użytkuje niem al połowa pojedynczych osób w wieku 30-39 lat miesz-j 
kających w m iastach i około 43% na obszarach wiejskich. Poziom 
om awianych współczynników zdecydowanie wzrasta wśród osób 
tworzących gospodarstwa jednoosobowe w wieku 40-59  lat i wykazuje 
niew ielką przewagę na wsi. Użytkowanie samodzielnego mieszkania 
jest jednak  dom eną starszych, samotnych osób. Najwyższe odsetki 
zamieszkujących w odrębnym mieszkaniu widoczne są  wśród głów 
gospodarstw jednoosobowych w wieku 60-69 lat oraz 70-79  lat 
(wyższy w miastach) i w ykazują niewielki spadek wśród osób w wieku 
80 lat i więcej w miastach (o około 4 punkty) przy stabilizacji na wsi. ■

Samodzielność zamieszkiwania gospodarstw jednoosobowych osób 
starszych jes t relatywnie wysoka we wszystkich województwach, 
a obszar ich zmienności jest największy w przedziale wieku 80 lat 
i więcej. W skaźniki obliczone dla osób wieku 60-69 lat przyjm ują 
najniższy poziom  w województwie opolskim 69,9%, a najwyższy! 
w podkarpackim  (76,8%). W  grupie typologicznej najniższych wartościj 
miernika, obok opolskiego, znajdują się cztery województwa położonej 
w różnych częściach kraju: małopolskie na południu, lubelskie i ma-j 
zowieckie w obszarze środkowo-wschodnim oraz pomorskie, znajdują
ce się pośrodku północnego wybrzeża. Region charakteryzujący się 
najw yższą sam odzielnością zamieszkiwania obejmuje siedem woje
wództw, w tym: dwa na południowo-zachodniej granicy kraju, trzyj 
w pasie środkowo-południowym i dwa leżące na przeciwległych 
krańcach wschodniej granicy. Obszar charakteryzujący się średnimi 
poziom em  analizowanego miernika tw orzą cztery, na ogół rozproszone 
terytorialnie, województwa (ryc. 2.4).

W skaźniki samodzielności zamieszkiwania według województw! 
w grupie gospodarstw jednoosobowych tworzonych przez osoby w wiekil 
70-79  lat, przyjm ują wartości od 70,3% (min.) w zachodniopom orskinl 
do 78,3% (maks.) w  podlaskim.

W  regionie najwyższych wartości miernika, obok podlaskiego! 
znalazło się tylko podkarpackie. Pozostałe województwa tw orzą dwaj
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sąsiadujące ze sobą regiony koncentrujące w swym składzie po siedem 
jednostek, na ogół spójnych terytorialnie, dzielące obszar kraju granicą 
biegnącą przez środek od północy na południe Polski. Typologiczny 
obszar, charakteryzujący się najniższym poziomem samodzielności 
zamieszkiwania, rozciągający się od zachodnio-północnego i środko
wego wybrzeża poprzez Wielkopolskę do południowo-zachodniej 
granicy kraju, tworzy sześć sąsiadujących ze sobą województw oraz, 
znajdujące się na południu, województwo małopolskie. W regionie 
wartości wskaźników oscylujących wokół poziomu średniego znaj
duje się sześć zwartych terytorialnie województw w pasie środkowo- 
-wschodnim, biegnącym z północy na południe oraz, położone w części 
środkowo-zachodniej, województwo lubuskie.

Ryc. 2.4. Województwa w typologicznych obszarach samodzielności zamieszkania 
gospodarstw jednoosobowych kierowanych przez osoby w wieku 60-69 lat 

Zródlo: dane udostępnione przez GUS.

Największym zróżnicowaniem wskaźników samodzielności za- 
miesz ania charakteryzuje się zbiorowość osób tworzących gospodar-

mierni,v ' n°i°S0'3? We W w’e ^  *at 1 więcej. Obszar zmienności 
7arlir,H ° W SZta tÛ C W Przec*ziale °d  65,1% (min.) w województwie 
zachodniopomorskim do 78,5% (maks.) w podkaipackim  (ryc. 2.6).
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I I 72,8-75,7 

[] 75,8 i więcej

Wanda Nowak-Sapo

do 72,7

Ryc. 2.5. Województwa w typologicznych obszarach samodzielności zamieszkania 
gospodarstw jednoosobowych kierowanych przez osoby w wieku 70-79 lat

W  podziale typologicznym województw tylko trzy jednostki two
rzą  obszar charakteryzujący się największą sam odzielnością zamiesz
kiwania sam otnych osób po 80 roku życia. W  regionie tym  znajdują się 
województwa: sąsiadujące podkarpackie i świętokrzyskie oraz, położo
ne na północnym  wschodzie -  podlaskie. Obszar najniższych wartości 
m iernika tw orzą trzy województwa północnego wybrzeża oraz dwaj 
sąsiadujące, leżące na południowo-zachodniej granicy, dolnośląskie 
i opolskie. Połowa spośród wszystkich województw tworzy spójnyj 
terytorialnie obszar o wartościach mierników zbliżonych do poziomu 
średniego.

W  analizie sytuacji mieszkaniowej gospodarstw domowych nieH 
zm iem ie ważnym elementem jest ocena parametrów określających 
warunki zamieszkiwania, szczególnie pod względem ich dostosowania 
do potrzeb starszego pokolenia. M ożna przypuszczać, że gospodarstwa 
jednoosobow e zamieszkujące wspólnie z innymi osobami m ogą liczy<3 
w trudnych sytuacjach na pomoc współlokatorów, którymi są  najczę
ściej osoby spokrewnione lub spowinowacone. Takiej m ożliwości mogą

Źródło: dane udostępnione przez GUS.
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Ryc. 2.6. Województwa w typologicznych obszarach samodzielności zamieszkania 
gospodarstw jednoosobowych kierowanych przez osoby w wieku 80 lat i więcej

Źródło: dane udostępnione przez GUS.

być pozbawione głowy gospodarstw jednoosobowych, mieszkające 
samotnie z dala od rodziny lub bliskich osób. Problem  ten dotyczy 
przede wszystkim osób starszych w tzw. pozostałym  stanie cywilnym, 
wśród których dom inują mieszkające samodzielnie kobiety.

Jednym z istotnych elementów, zwłaszcza ze względu na poczucie 
bezpieczeństwa, jest tytuł prawny zajmowanego mieszkania. W  Polsce 
dominująca część gospodarstw domowych jednoosobow ych jest 
właścicielem mieszkania (38,2%) lub posiada prawo do lokalu spół
dzielczego (29,1%), około 23% zamieszkuje w wynajętych pom iesz
czeniach m ieszkalnych znajdujących się w budynkach o różnych 
rodzajach własności (spółdzielcza, gminna, skarbu Państwa i inne), 
a niemal 9% użytkuje mieszkanie z tytułu pokrewieństwa [GUS, 2003]. 
Poziom omawianych mierników zależy od wieku głowy gospodarstwa 
oraz miejsca zamieszkania. W  miastach jedynie 27,2% ogółu gospo
darstw jednoosobowych posiada własne mieszkanie, podczas gdy na 
wsi wskaźnik ten osiąga poziom 71,4%. Główną przyczyną tak dużych
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różnic jest niewątpliwie odmienna struktura budownictwa m ieszkanio
wego wynikająca, między innymi, z prawnego tytułu użytkowania 
gruntów. W  m iastach dominuje budownictwo spółdzielcze, w  strukturze 
zajm owanych m ieszkań przez pojedyncze osoby zajmuje ono 38,3% 
ogółu zasobów, na wsi zaledwie około 1% (tab. 2.8).

Odsetek m ieszkań stanowiących własność gospodarstw jednooso
bowych wykazuje tendencję rosnącą wraz z przechodzeniem  do 
starszych przedziałów wieku ludności. W miastach -  najwyższy poziom 
osiąga wśród osób w wieku 70-79 lat oraz 80 lat i więcej, na wsi 
dominanta widoczna jest w wieku 60-69 lat i niewielki, systematyczny 
spadek wśród starszych roczników, przy zdecydowanie wyższym 
poziomie mierników na wsi w każdym przedziale wieku głowy gospo
darstwa.

Spółdzielcze prawo do lokalu jest cechą charakterystyczną miejskich 
zasobów mieszkaniowych. Udziały gospodarstw jednoosobowych, 
dysponujących takim mieszkaniem, są najwyższe wśród osób w średnim 
wieku (około 43%) oraz w przedziale 60-69 lat (42,4%), po czym obni
żają się wśród starszej wiekiem ludności. Wyjaśnieniem takiej sytuacji 
może być fakt, że osoby osiągające wiek 70 lat, pozostające wcześniej 
w związkach małżeńskich, przekazują prawnie lokal spółdzielczy 
dzieciom, zachowując jednocześnie prawo użytkowania mieszkania.

Zdecydowana większość użytkowanych samodzielnie mieszkań, 
zarówno w miastach, jak  i na wsi, wybudowana została przed 1945 
rokiem. Dotyczy to przede wszystkim zasobów stanowiących własność, 
czyli ponad 32% mieszkań użytkowanych przez pojedyncze osoby 
w m iastach i około 68% na wsi. Analogiczne udziały, obliczone 
dla ogółu gospodarstw jednoosobowych zamieszkałych samodzielnie, 
kształtują się na poziomie około 27% w m iastach i 56,6% na wsi. 
Zdecydowanie większe dysproporcje widoczne są w strukturze zasobów 
według wieku głowy gospodarstwa domowego. Udziały użytkowanych 
własnych zasobów, wybudowanych przed 1945 rokiem, wśród osób 
starszych m ieszkających samodzielnie, sięgają ponad 40% w miastach 
i ponad 70% na obszarach wiejskich, a poziom  tych mierników jest 
również wyższy niż dla ogółu gospodarstw jednoosobowych.
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W ażnym elementem komfortu zamieszkiwania jest wyposażenie za
sobów w instalacje techniczno-sanitame, niezbędne w codziennym funk
cjonowaniu osób starszych. W  analizie posłużymy się danymi dla ogółu 
gospodarstw jednoosobowych, ponieważ publikowane statystyki nie 
uwzględniają grupy gospodarstw mieszkających samodzielnie (tab. 2.9).

Stopień wyposażenia zasobów mieszkaniowych w instalacje należy 
rozpatrywać odrębnie w miastach i na wsi ze względu na różny charakte: 
zabudowy oraz uzbrojenie techniczne terenów. Najwyższym standardem 
wyposażenia mieszkań jest instalacja stałych urządzeń kąpielowych, 
ustępu spłukiwanego oraz centralnego ogrzewania. Podstawowyn 
warunkiem pozwalającym osiągnąć taki standard jest dostęp do zbio
rowej lub posiadanie własnej sieci wodno-kanalizacyjnej.

W  zasobach użytkowanych przez jednoosobow e gospodarstwa 
domowe w m iastach około 2% mieszkań nie ma dostępu do wodociągu 
natomiast na wsi co piąte mieszkanie nie posiada instalacji wodociągo- 
wej. M ieszkania wyposażone, poza wodociągiem, w ustęp i łazienką 
stanow ią niemal 88% zasobów, w tym niemal 12% nie posiada central
nego ogrzewania. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w systemie 
zbiorowym jest w niewielkim stopniu dostępna na obszarach wiejskich, 
dlatego większość instalacji ma indywidualny charakter. Zasoby 
mieszkaniowe gospodarstw jednoosobowych, posiadające wodociąg 
z zainstalowanymi urządzeniami kąpielowymi i ustępem spłukiwanym 
stanowią 55% ogółu użytkowanych przez pojedyncze osoby, ale a  
czwarte m ieszkanie nie jest wyposażone w centralne ogrzewanie.

W arunki mieszkaniowe z punktu widzenia wyposażenia mieszkał 
w instalacje są zdecydowanie lepsze w miastach, ale wpływ na poziom 
ogólnych mierników ma wyższy standard zasobów młodego pokolenia 
M ieszkania w miastach, zamieszkiwane przez pojedyncze osoby w wieki 
do 30 lat, w ponad 93% są wyposażone we wszystkie niezbędni 
instalacje. Analogiczne udziały są nieco niższe dla ludności w wieki 
ponad 60 lat i przyjm ują wartości 88,7% w przedziale 60-69  lat ora; 
niemal 80% dla osób powyżej 80 roku życia. Podobna sytuacja charak 
teryzuje zasoby mieszkaniowe zlokalizowane na obszarach wiejskich 
Poziom wskaźników jest niższy w porównaniu z miastami, ale i tutą 
w lepszych warunkach mieszka młode pokolenie.
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Ocena jakości zamieszkiwania w przekroju m iasto-w ieś oraz grup 
pokoleniowych nie jest jednoznaczna, ponieważ obejmuje zasoby I 
wybudowane w różnych latach, a w m iastach dodatkowo zasoby j 
spółdzielcze, które na ogół posiadają wszystkie instalacje. W łaściciela
mi i lokatorami starych zasobów są najczęściej, niezależnie od miejsca I 
zamieszkania, osoby samotne starszego pokolenia, co sugeruje gorszej 
warunki m ieszkaniowe w stosunku do osób młodych. Za szczególniej 
trudną m ożna określić sytuację osób mieszkających na wsi w zasobach 
wybudowanych przed 1945 rokiem. M ieszkania takie użytkuje niemal J 
180 tys. pojedynczych osób w wieku powyżej 60 lat, czyli niemal 60% j 
ogółu gospodarstw jednoosobowych. M ożna przypuszczać, że są to 
w znacznym  stopniu zasoby stare o niskim standardzie wyposażenia. 
Potwierdzeniem słuszności takiego założenia może być fakt, że co piątej 
m ieszkanie użytkowane przez osobę w wieku 60-69 lat i co trzecie - I  
przez osobę w wieku powyżej 80 lat nie posiada wodociągu, co j 
eliminuje możliwość instalacji urządzeń sanitarnych, a zbliżona liczba 
m ieszkań wyposażona jest tylko w wodociąg, w tym aż w ponad 85% | 
brakuje centralnego ogrzewania.

2.4. Podsum owanie

Ewolucja struktur gospodarstw domowych, jak  wskazuje przepro-l 
wadzona analiza, ma złożony charakter. Ocena wpływu czynników j 
kształtujących ilościowe i jakościowe zmiany w układzie strukturalny 
gospodarstw domowych wymaga wnikliwych badań w czasie i prze
strzeni. Przemiany ilościowe są przede wszystkim wynikiem  zmian 
w liczbie ludności i jej strukturze według wieku i płci. Prawidłowością 
charakteryzującą przemiany jakościowe struktur demograficznych 
będących wynikiem  zachowań matrymonialnych, jes t wzrost liczbyl 
i odsetka gospodarstw kierowanych przez kobiety [W ojtkiewicz i in.,[ 
1990]. Przyczyn tego wzrostu należy dopatrywać się w podwyższaniu! 
się w ieku zawierania pierwszego, formalnego związku małżeńskiego,! 
spadku liczby zawieranych małżeństw, rosnącej liczbie związków! 
ustających na skutek rozwodu, separacji czy wdowieństwa. Czynniki tej
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. jgtotny wpływ na proporcje gospodarstw rodzinnych i nierodzin- 
^ h  oraz ich liczebnej wielkości. W ażną rolę w procesie tworzenia 

ospodarstw domowych przypisuje się sytuacji ekonomicznej oraz 
mieszkaniowej społeczeństwa. Przestrzenne zróżnicowanie struktur, 
obok wymienionych, wynika również z przywiązania do tradycji 
kulturowych i wyznaniowych. Splot wszystkich czynników powoduje, 
że proces tworzenia gospodarstw domowych jest trudny do przewidy
wania na podstawie oficjalnych statystyk. Istotne znaczenie w analizach 
zajmuje zagadnienie kształtowania się struktur gospodarstw domowych 
wśród starszego pokolenia. Proces starzenia się jest przede wszystkim 
wynikiem obniżania się płodności kobiet oraz wydłużania się przecięt
nego trwania życia (Szukalski, 2006). Powoduje to systematyczny 
spadek udziału młodych osób w ogólnej liczbie społeczeństwa oraz 
wzrost liczby i udziału osób dożywających wieku starszego i sędziwe
go. Populacja tych ostatnich jest zróżnicowana nie tylko pod względem 
cech demograficznych, ale również kondycji fizycznej, psychicznej, 
pozycji społecznej, których zaspokojenie jest niezbędne do zapewnienia 
godnego życia [Kowaleski, 2008], M a to bezpośredni wpływ na 
utrwalanie się podstawowych trendów w procesie kształtowania 
struktur gospodarstw domowych osób starszych, szczególnie według 
ich liczebnej wielkości. Charakterystyczną cechą tych struktur jest 
wzrastający odsetek ogółu gospodarstw jednoosobowych, w tym 
mieszkających samodzielnie.

Na zakończenie wydaje się celowe przedstawienie najważniejszych 
wyników z przeprowadzonej analizy danych, charakteryzujących roz
mieszczenie osób starszych w strukturze demograficznej gospodarstw 
jednoosobowych oraz ich sytuacji mieszkaniowej.

1 • Przekształcenia w składzie ludności według stanu cywilnego ma
ją  szczególne znaczenie w przemianach jakościow ych struktur gospo
darstw domowych. Cecha ta rozpatrywana jest łącznie z wiekiem  i p łcią 
ze względu na ewolucję wymienionych składników struktur.

2. Dom inującą pozycję wśród głów gospodarstw domowych zaj
m ują żonaci i zamężne (około 65%), niezależnie od miejsca zamieszka
nia, przy większym udziale na wsi (ponad 69%, wobec około 63% 

miastach). Gospodarstwem domowym z parą  m ałżeńską kieruje
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częściej mężczyzna, a proporcje głów gospodarstw domowych w ogól- j 
nej ich liczbie są  bardzo zbliżone na obszarach miast i wsi.

3. W  zbiorowości pozostających wcześniej w związkach małżeń- i 
skich, głow ą gospodarstwa są  częściej osoby owdowiałe niż rozwie- j 
dzione, a wśród każdej z tych grup dom inują kobiety.

4. Ponad 11% gospodarstw domowych kierują osoby w staniej 
przedmałżeńskim; panny częściej w miastach, kawalerowie na wsi.

5. Najbardziej istotne różnice w strukturze wielkości gospodarstw I 
dom owych w zależności od miejsca zamieszkania dotyczą udziałów I 
gospodarstw jednoosobowych (18,8% na wsi wobec 27,7% w miastach) 
oraz największych liczebnie, 5-osobowych i większych zespołów (9% j 
w m iastach w stosunku do 24,4% na wsi).

6. C echą różnicującą struktury gospodarstw domowych według 
liczby osób jest płeć głowy gospodarstwa domowego. Tworzenie! 
gospodarstwa jednoosobowego jest właściwie dom eną kobiet i to | 
niezależnie od miejsca zamieszkania.

7. Ludność w wieku 60 i więcej lat liczy ponad 6383 tys. osóbj 
i stanowi około 17% ogólnej liczby ludności gospodarstw dom ow ych.) 
Struktura tej populacji według stanu cywilnego znacznie odbiega od I 
prezentowanej dla ogółu osób zarejestrowanych w gospodarstwach 
dom owych w Polsce. Najbardziej istotne różnice dotyczą ludności] 
pozostającej w związkach małżeńskich oraz osób owdowiałych.

8. Zbiorowość osób starszego pokolenia w gospodarstwach dom o-j 
wych tworzą: w ponad połowie żonaci i zamężne, w około 40% ludności 
będąca wcześniej w związkach małżeńskich oraz w około 4%  kawale-1 
rowie i panny.

9. W  strukturze liczebnej wielkości gospodarstw domowych kiero
wanych przez osoby w wieku 60 lat i więcej wyraźnie dom inująl 
jednoosobow e, a ich odsetek osiąga najwyższy poziom  w wieku 70--79J 
lat. Częstość tworzenia gospodarstwa jednoosobowego, w grupie osób 
w tzw. pozostałym  stanie cywilnym, jest najniższa wśród owdowiałych,] 
a najwyższa w kategorii rozwiedzionych i separowanych.

10. Intensywność tworzenia gospodarstw jednoosobow ych przez 
osoby starsze wiekiem  wykazuje zróżnicowanie międzyregionalne
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za ró w n o  w  poszczególnych przedziałach wieku, jak  i kategoriach stanu 

cywilnego.
11 Gospodarstwa jednoosobowe, wśród ludności w starszym wieku, 

najczęściej tw orzą osoby rozwiedzione i separowane. W  omawianej 
kategorii stanu cywilnego, gospodarstwa pojedynczych osób stanow ią 
średnio w kraju 68,7% ogółu gospodarstw, których głow ą jest osoba 
w wieku 70-79 lat. Obszar zmienności tego miernika według 
województw zawarty jest w przedziale od 64,7% (dolnośląskie) do 
72,1% (mazowieckie).

12. Skład typologicznych regionów i obszarów jednorodnych 
zmienia się w zależności od rozpatrywanej kategorii stanu cywilnego. 
Stałą pozycję zajm ują tylko niektóre spośród 16 województw. Dotyczy 
to województw: łódzkiego, mazowieckiego i śląskiego, które są stałym 
elementem regionów skupiających jednostki o najwyższych udziałach 
gospodarstw jednoosobowych, oraz województw: małopolskiego, pod
karpackiego i wielkopolskiego, będących -  niezależnie od kategorii 
stanu cywilnego -  w grupie najniższej częstości tworzenia gospodarstw 
jednoosobowych.

13. W Polsce, spośród ponad 3301 tys. gospodarstw jednoosobo
wych, około 62% zamieszkuje samodzielnie, przy niewielkich różni
cach w miastach i na wsi. Użytkowanie samodzielnego m ieszkania jest 
jednak dom eną starszych, samotnych osób. Najwyższe odsetki za
mieszkujących w odrębnym mieszkaniu widoczne są  wśród głów 
gospodarstw jednoosobowych w wieku 60-69 lat oraz 70-79  lat 
(wyższy w miastach) i wykazują niewielki spadek wśród osób w wieku 
80 lat i więcej w miastach (o około 4 punkty), przy stabilizacji na wsi.

14. Samodzielność zamieszkiwania gospodarstw jednoosobowych 
osób starszych jest relatywnie wysoka we wszystkich województwach. 
Obszar zmienności mierników kształtuje się w przedziale od 65,1% 
(minimum) w województwie zachodniopomorskim do 78,5% (maksi
mum) w podkarpackim.

5. Zdecydowana większość użytkowanych samodzielnie mieszkań 
zarowno w miastach, jak  i na wsi, wybudowana została przed 1945 
r°  em ' Dotyczy to przede wszystkim zasobów stanowiących własność,
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czyli ponad 32% mieszkań użytkowanych przez pojedyncze osoby 
w m iastach i około 68% na wsi. Udziały użytkowanych własnych 
zasobów, wybudowanych przed 1945 rokiem, wśród osób starszych 
mieszkających samodzielnie, sięgają ponad 40% w m iastach i ponad 
70% na obszarach wiejskich, a poziom tych mierników jest wyższy niż 
dla ogółu gospodarstw jednoosobowych.

16. W ażnym elementem komfortu zamieszkiwania jest wyposa
żenie zasobów w instalacje techniczno-sanitame, niezbędne w codzien
nym funkcjonowaniu osób starszych. W zasobach użytkowanych przej 
jednoosobow e gospodarstwa domowe w m iastach około 2%  mieszkań 
nie m a dostępu do wodociągu, natomiast na wsi co piąte m ieszkanie ni< 
posiada instalacji wodociągowej. M ieszkania wyposażone, poza 
wodociągiem, w ustęp i łazienkę stanowią niemal 88% zasobów, w tym 
niemal 12% nie posiada centralnego ogrzewania. Infrastruktura wodno 
-kanalizacyjna w systemie zbiorowym jest w niewielkim  stopniu 
dostępna na obszarach wiejskich, dlatego większość instalacji ma 
indywidualny charakter. Zasoby mieszkaniowe gospodarstw jednooso
bowych, posiadające wodociąg z zainstalowanymi urządzeniam 
kąpielowymi i ustępem  spłukiwanym, stanow ią 55% ogółu użytkowa
nych przez pojedyncze osoby, ale co czwarte m ieszkanie nie jest 
wyposażone w centralne ogrzewanie. Około 10% omawianej kategorii 
m ieszkań w m iastach i niemal 24% na wsi posiada tylko instalacją 
w odociągow ą co oznacza brak jednego lub obu urządzeń sanitamycł 
(łazienki lub ustępu), jednocześnie około 85% mieszkań z wodocią
giem, niezależnie od m iejsca zamieszkania, nie ma zainstalowanego 
centralnego ogrzewania.

17. W łaścicielami i lokatorami starych zasobów są  najczęściej, nie
zależnie od m iejsca zamieszkania, osoby samotne starszego pokolenia, 
co sugeruje gorsze warunki mieszkaniowe w stosunku do pozostałych 
grup pokoleniowych. Szczególnie jako trudną można określić sytuacji 
osób mieszkających na wsi w zasobach wybudowanych przed 1943 
rokiem. M ieszkania takie użytkuje niemal 180 tys. pojedynczych osót 
w wieku powyżej 60 lat, czyli niemal 60% ogółu gospodarstw jedno
osobowych. M ożna przypuszczać, że są  to w znacznym stopniu zasoby
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o niskim standardzie wyposażenia. Potwierdzeniem słuszności 
St^r6’ za}ożenia może być fakt, że co piąte m ieszkanie użytkowane

w  wieku 60-69 lat i co trzecie -  przez osobę w wieku przez osoDę w wi . . .  .
owyżej 80 lat nie posiada wodociągu, co eliminuje m ozhwosc instala

cji urządzeń sanitarnych, a zbliżone odsetki mieszkań wyposażone są 
jedynie w wodociąg, w tym aż w ponad 85% brakuje centralnego
ogrzewania.

18. Zwiększająca się liczba osób dożywających sędziwego wieku 
stanowi wyzwanie dla samorządów terytorialnych do organizowania 
różnorodnych form pomocy społecznej w miejscu zamieszkania, szcze
gólnie w zakresie wykonywania codziennych czynności. Niezbędne 
wydaje się również opracowanie strategii rozwoju ośrodków umożliwia
jących kompleksową opiekę nad osobami samotnymi, które utraciły 
możliwość samodzielnego funkcjonowania (Szweda-Lewandowska, 
2008).
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