
Jakość życia 

Mieszkańcy Podkarpacia, mimo relatywnie niskich dochodów są 

zadowoleni ze swojego miejsca zamieszkania 

Jak wynika z badania spójności społecznej, realizowanego w 2015 roku, 

Podkarpacie znalazło się na 14. miejscu wśród województw pod względem liczby 

gospodarstw domowych doświadczających ubóstwa dochodowego*. Stanowiły 

one 21% gospodarstw domowych na Podkarpaciu. Więcej tego typu 

gospodarstw domowych było tylko w województwie lubelskim (27%) 

i świętokrzyskim (24%). Najmniej gospodarstw dotkniętych ubóstwem 

dochodowym występowało w województwie śląskim (9% wszystkich 

gospodarstw). 

Nieco lepiej przedstawiała się sytuacja jeżeli chodzi o gospodarstwa 

domowe doświadczające ubóstwa warunków życia**. Takie gospodarstwa 

stanowiły 8% wszystkich gospodarstw domowych na Podkarpaciu (5. miejsce 

wśród województw). Najmniej takich gospodarstw było w województwie 

podlaskim (5%), a najwięcej w województwie warmińsko-mazurskim 

i zachodniopomorskim (po 12%). 

Z kolei gospodarstwa domowe o wysokich dochodach*** stanowiły na 

Podkarpaciu 7% wszystkich gospodarstw. Wraz z województwem podlaskim, 

Podkarpacie zajmowało pod tym względem ostatnie miejsce w Polsce. Najwięcej 

gospodarstw o wysokich dochodach było w województwie mazowieckim – 26%.  

Jak wykazały badania, gospodarstwa domowe, mające dobre warunki 

życia, czyli takie które m.in. posiadały wystarczające wyposażenie w dobra 

materialne, nie zalegały z opłatami za czynsz, miały możliwość finansowego 

zaspokajania swoich potrzeb,  stanowiły 24% wszystkich gospodarstw, co 

uplasowało Podkarpacie na 4. miejscu wśród województw. Najwięcej takich 

gospodarstw było w Wielkopolsce (31% wszystkich).   

Na Podkarpaciu 31% mieszkańców (osoby w wieku 16 lat i więcej) 

deklarowało, że utrzymuje regularne i przyjazne kontakty z rodziną. Tylko 

w województwie świętokrzyskim było więcej takich osób (34%). Podobna 

sytuacja wystąpiła w przypadku kontaktów towarzysko-sąsiedzkich. 

W województwie podkarpackim 33% osób deklarowało utrzymywanie 

regularnych, dobrych kontaktów ze swoimi znajomymi i sąsiadami. Był to drugi 

wynik w Polsce, po województwie małopolskim (34%). 



Mieszkańcy Podkarpacia czują również bardzo silne więzi z miejscowością 

w której żyją. Zadowolonych ze swojego miejsca zamieszkania było 47% 

mieszkańców Podkarpacia. To był również drugi wynik w Polsce po Podlasiu 

(48%). 

Generalnie mieszkańcy województwa podkarpackiego są zadowoleni z życia 

ogólnie rzecz biorąc. Taką postawę deklarowało w 2015 roku 79% mieszkańców, 

co było jednym z najlepszych wyników w Polsce (3. miejsce wspólnie 

z województwem kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i małopolskim). 

 

* Gospodarstwa domowe, których miesięczny dochód ekwiwalentny był niższy 

od wartości uznanej za próg ubóstwa. Próg ubóstwa przyjęto na poziomie 60% 

mediany dochodu ekwiwalentnego, czyli porównywalnego między 

gospodarstwami o różnym składzie demograficznym. 

** Gospodarstwa domowe, w których zaobserwowano co najmniej 10 

przejawów złych warunków życia z listy 30 symptomów dotyczących: jakości 

mieszkania, poziomu wyposażenia w dobra trwałego użytku, braku możliwości 

zaspokojenia ze względów finansowych różnego typu potrzeb (materialnych 

i niematerialnych). 

*** Gospodarstwa domowe, których miesięczny dochód ekwiwalentny był 

wyższy niż 5/3 (ok. 167%) mediany dochodu ekwiwalentnego tj. ok. 2,8 razy 

wyższy od przyjętej relatywnej granicy ubóstwa. 

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie.  


