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Infrastruktura domowa ibspoĝycie
wybranychbproduktów ĝywnoĂciowych
wĂródbosób wbwieku 65+ wbĂwietle wyników
badañ wïasnych
Tomasz Zalega*
W artykule zaprezentowano uwarunkowania zaspokojenia potrzeb wb zakresie mieszkania,
wyposaĝenia wbniektóre dobra trwaïego uĝytkowania oraz produkty ĝywnoĂciowe osób wbwieku
65+. Kluczowym celem autora jest ukazanie sytuacji mieszkaniowej, zadowolenia zbmiejsca
zamieszkania ibwarunków mieszkaniowych, abtakĝe przybliĝenie infrastruktury domowej oraz
spoĝycia produktów ĝywnoĂciowych wĂród seniorów. Opracowanie oparte jest na wynikach
badañ wïasnych przeprowadzonych wĂród osób wbwieku 65 lat ibwiÚcej.
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Home Infrastructure and Consumption of Selected Food Products Among
People Aged 65+ in the Light of the Results of the Author’s Own Research
The article presents the determinants underlying the satisfaction of needs as regards housing,
some durable goods and food products among people aged 65+. Its key objective is to show
seniors’ housing situation, degree of contentment with place of residence and housing conditions, as well as to provide some insight into their home infrastructure and consumption
of food products. The study is based on the results of the author’s own research conducted
among people aged 65 and older.
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1. Wprowadzenie
Dla oceny struktury konsumpcji gospodarstw domowych podstawowe znaczenie,
oprócz osiÈganego dochodu przez poszczególnych jego czïonków, spoĝycia ĝywnoĂci,
majÈ takĝe warunki mieszkaniowe oraz
wyposaĝenie mieszkania/domu wb dobra
trwaïego uĝytku. WywierajÈ one bezpoĂredni wpïyw na indywidualne postawy
ib zachowania konsumentów, ab takĝe
wb istotny sposób rzutujÈ na zachowania
rynkowe gospodarstw domowych, bez
wzglÚdu na relacje do sytuacji obiektywnej.
KluczowÈ cechÈ preferencji konsumpcyjnych gospodarstw domowych, ab wb efekcie ibmodelu konsumpcji, jest wyposaĝenie
wbdobra trwaïego uĝytku, które tworzÈ tzw.
infrastrukturÚ domowÈ. SÈ one gromadzone ib konsumowane wb dïugim okresie,
stanowiÈc czÚĂÊ trwaïego majÈtku konsumpcyjnego. Ponadto ĂwiadczÈ ob zamoĝnoĂci gospodarstwa domowego, zapewniajÈ
komfort ĝycia ibwbpewnym stopniu niwelujÈ
wpïyw okresowego obniĝenia bieĝÈcych
dochodów na stopieñ zaspokojenia potrzeb
kaĝdego zb czïonków gospodarstwa. Stan
posiadania gospodarstw domowych, bÚdÈcy
swojego rodzaju wyznacznikiem dobrobytu spoïecznego, rzutuje wbistotny sposób
na zachowania nabywcze konsumentów.
Generalnie, im wyĝszy stopieñ wyposaĝenia
wbdobra trwaïego uĝytkowania, tym wiÚksza
swoboda gospodarowania bieĝÈcymi dochodami ib tym wyĝsza Ărednia ocena poziomu
ĝycia. Ponadto wb literaturze przedmiotu
coraz czÚĂciej zwraca siÚ uwagÚ na to, ĝe
wspóïczesne mieszkania/domy, dziÚki wyposaĝeniu wbdobra trwaïego uĝytku, zaczynajÈ
speïniaÊ wiele nowych funkcji spoïecznych,
ab mianowicie zaczynajÈ zdaniem kanadyjskiego socjologa kultury Gillesa Pronovosta peïniÊ funkcje „miejsc konsumpcji
sztuki”, bÚdÈcych swoistÈ namiastkÈ kin,
teatrów, operetek, oper ib filharmonii,
abtakĝe miejsc zbzakresu szeroko pojmowanej edukacji ibrekreacji fizycznej (Pronovost,
2007). Speïnianie tych wszystkich funkcji
wb obrÚbie mieszkania jest moĝliwe dziÚki
posiadanemu sprzÚtowi informacyjnorozrywkowemu oraz szybkiemu rozwojowi
ibupowszechnieniu elektronicznych Ărodków
przekazu kulturowego takich, jak: telewizja
satelitarna ib kablowa, radio czy Internet.
W ten sposób mieszkanie zaczyna wb pewnym stopniu wyrÚczaÊ niektóre instytucje
spoïeczne, przyczyniajÈc siÚ tym samym do
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zmniejszenia przestrzeni ĝyciowej wspóïczesnego konsumenta, co zb kolei rzutuje na
jego zachowania nabywcze.
Dobra trwaïego uĝytku peïniÈ trzy podstawowe funkcje: uĝytkowÈ, wymiennÈ
ibsymbolicznÈ. Funkcje uĝytkowe dóbr trwaïego uĝytku sïuĝÈ bezpoĂrednio do zaspokojenia okreĂlonych potrzeb lub sÈ Ărodkiem
umoĝliwiajÈcym poĂrednio zaspokojenie
odczuwanych potrzeb. Z kolei funkcje
wymienne dóbr trwaïego uĝytku posiadajÈ
pewnÈ wymiennÈ wartoĂÊ, np. wb okresie
niedoborów towarów na rynku sïuĝÈ jako
przedmioty procesu wymiany lub stajÈ siÚ
lokatÈ posiadanych nadwyĝek pieniÚdzy.
Natomiast funkcja symboliczna polega
na tym, ĝe niektóre dobra ze wzglÚdu na
swój walor rzadkoĂci ib oznaki zamoĝnoĂci
staïy siÚ wymiarem dystynkcji spoïecznych,
np. posiadanie domu wb ekskluzywnej czÚĂci miasta, róĝnego rodzaju urzÈdzenia,
wb których zastosowano nowe technologie
informatyczne itd. Obecnie wiÚkszoĂÊ dóbr
utraciïa funkcjÚ symbolicznÈ ib czÚĂciowo
funkcjÚ wymiennÈ. W sytuacji powszechnej
dostÚpnoĂci dóbr trwaïego uĝytku na rynku,
dobra te wbwiÚkszoĂci nie posiadajÈ waloru
rzadkoĂci ib oznak zamoĝnoĂci. WyjÈtek
stanowiÈ dobra trwaïego uĝytku zaliczane
do tzw. dóbr veblenowskich, czyli dóbr,
które zwiÈzane sÈ zb konsumpcjÈ ostentacyjnÈ wystÚpujÈcÈ najczÚĂciej wb gospodarstwach domowych wysokodochodowych
ibtych, które zaliczane sÈ do tzw. elit ekonomicznych.
Rozwój technologii, który jest naturalnÈ konsekwencjÈ postÚpu technicznego,
sprawia, ĝe dostarczane sÈ spoïeczeñstwu
nowe oraz bardziej zmodyfikowane dobra
ib usïugi, które sïuĝÈ zaspokojeniu potrzeb
wb sposób skuteczniejszy, ab takĝe pozwalajÈ na kreowanie nowych potrzeb. Odnosi
siÚ to gïównie do urzÈdzeñ tzw. nowej
generacji.
W artykule zaprezentowano uwarunkowania zaspokojenia potrzeb wb zakresie
mieszkania, wyposaĝenia wbniektóre dobra
trwaïego uĝytkowania oraz produkty ĝywnoĂciowe osób wb wieku 65 lat ib wiÚcej.
Jego kluczowym celem jest ukazanie sytuacji mieszkaniowej, zadowolenia zbmiejsca
zamieszkania ibwarunków mieszkaniowych,
ab takĝe przybliĝenie infrastruktury domowej oraz spoĝycia produktów ĝywnoĂciowych wĂród seniorów.
Struktura opracowania jest nastÚpujÈca.
Po krótkim wprowadzeniu, wbpierwszej czÚ-
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Ăci tekstu skoncentrowano siÚ na konceptualizacji badañ oraz opisie próby ibjej cech
charakterystycznych. NastÚpnie przeanalizowano sytuacjÚ mieszkaniowÈ seniorów
oraz ich zadowolenie zbmiejsca zamieszkania ibwarunków mieszkaniowych. W dalszej
czÚĂci opracowania, wbsposób syntetyczny,
skoncentrowano siÚ na analizie wyposaĝenia osób wb starszym wieku wb wybrane
dobra trwaïego uĝytku oraz spoĝycia produktów ĝywnoĂciowych. Waĝniejsze wnioski
koñczÈ niniejszy artykuï.

2. Konceptualizacja badañ
Materiaï empiryczny zawarty wbartykule
pochodzi zb badañ bezpoĂrednich przeprowadzonych wb formie wywiadu kwestionariuszowego na próbie 2537 gospodarstw
domowych wblatach 2014–2015 wbdziesiÚciu
miastach Polski obzróĝnicowanej liczbie ludnoĂci oraz wielkoĂci. Zgodnie zbprzyjÚtymi
zaïoĝeniami badawczymi wb próbie znalazïy siÚ osoby powyĝej 65. roku ĝycia, które
podejmowaïy suwerenne decyzje nabywcze
na rynku. W doborze próby zastosowano
procedurÚ doboru celowo-kwotowego.
PrzyjÚtymi wb badaniu cechami (kwotami)
byïy: pïeÊ ibwiek.
Badania zostaïy przeprowadzone wĂród
uczestników Uniwersytetu Trzeciego
Wieku wbpañstwowych uczelniach wyĝszych
w:bWarszawie, Krakowie, odzi, Poznaniu,
Gdañsku, Katowicach, Lublinie, Biaïymstoku, Toruniu ib we Wrocïawiu, ab takĝe
wĂród czïonków kóï parafialnych, wb parafiach znajdujÈcych siÚ na terenie Archidiecezji: Warszawskiej, Krakowskiej, ódzkiej, Biaïostockiej, Gdañskiej, Katowickiej,
Lubelskiej, Poznañskiej, Wrocïawskiej oraz
Diecezji: Warszawsko-Praskiej ibToruñskiej.

3. Dobór próby badawczej
ibjejbcharakterystyka
Badania zachowañ konsumenckich sÈ
procesem niezwykle zïoĝonym. Wynika
to ze zïoĝonoĂci konsumpcji ib zachowañ
nabywczych konsumentów wb dziedzinie
podejmowania decyzji konsumpcyjnych.
Wb tego typu badaniach waĝnym krokiem
sïuĝÈcym do wyjaĂnienia badanego zjawiska
jest przyjÚcie okreĂlonych wskaěników. Ma
to istotne znaczenie, poniewaĝ wskaěnik
sïuĝy do okreĂlenia pewnej cechy przedmiotu lub zjawiska pozostajÈcej wb takich
zwiÈzkach zbinnÈ cechÈ, ĝe wystÈpienie jej
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sygnalizuje obecnoĂÊ tej drugiej. Wskaěnikiem jest zmienna mierzalna, czyli
dostÚpna empirycznie. W przypadku badania zachowañ konsumenckich wskaěnikami
wyjaĂniajÈcymi zïoĝonoĂÊ tego zjawiska sÈ
wskaěniki demograficzne (pïeÊ, wiek, miejsce zamieszkania, wielkoĂÊ gospodarstwa
domowego) oraz wskaěniki spoïeczno-ekonomiczne (wyksztaïcenie, dochód).
W przeprowadzonym badaniu kobiety
stanowiïy 71%, ab jedynie co trzeci ankietowany byï mÚĝczyznÈ. W próbie wystÈpiïa
wyraěna przewaga kobiet nad mÚĝczyznami,
zaĂ najliczniejszÈ grupÚ wiekowÈ stanowiïy
osoby zbprzedziaïu wiekowego 65–74 lata1.
IstotnÈ zmiennÈ wbbadaniu byïo takĝe miejsce zamieszkania. W próbie respondentów,
zgodnie zb przyjÚtymi zaïoĝeniami badawczymi, znalazïy siÚ osoby zamieszkujÈce
najwiÚksze miasta Polski.
Respondentom zadano takĝe pytanie
ob poziom wyksztaïcenia. W kwestionariuszu wywiadu przedstawiono cztery kategorie wyksztaïcenia: podstawowe, zasadnicze
zawodowe, Ărednie ib wyĝsze. Najsilniej
reprezentowane byïy osoby zb wyksztaïceniem Ărednim. Prawie 2/5 ankietowanych
legitymowaïo siÚ tym poziomem wyksztaïcenia. Co czwarty ankietowany ukoñczyï
studia wyĝsze, ibpodobny odsetek stanowiïy
osoby posiadajÈce wyksztaïcenie zasadnicze
zawodowe. W badanej próbie najmniejszÈ
grupÚ stanowiïy osoby zb wyksztaïceniem
podstawowym (11,4%).
Blisko poïowÚ badanych stanowiïy osoby
bÚdÈce reprezentantami dwuosobowych
gospodarstw domowych, natomiast niespeïna 2/5 ankietowanych reprezentowaïy
gospodarstwa trzyosobowe. Z kolei co szósty respondent byï przedstawicielem jednoosobowych gospodarstw domowych.
NajwiÚkszÈ grupÚ wĂród respondentów stanowiïy osoby, których miesiÚczny
dochód per capita wb gospodarstwie nie
przekraczaï 2000,00 zï. Dla co trzeciego
ankietowanego dochód mieĂciï siÚ wbprzedziale od 2001,00 do 3000,00 zï miesiÚcznie na 1 osobÚ wbgospodarstwie domowym.
Z kolei dla co czwartego badanego miesiÚczny rozporzÈdzalny dochód na 1 osobÚ
mieĂciï siÚ wb przedziale od 3001,00 do
4000,00 zï. Natomiast najmniejszÈ grupÚ
wĂród respondentów stanowiïy gospodarstwa, wbktórych dochód per capita wyniósï
powyĝej 4000,00 zï miesiÚcznie.
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4. Sytuacja mieszkaniowa
gospodarstw domowych osób
wbwieku 65+ – wprowadzenie
Mieszkanie ibjego wyposaĝenie to waĝny
czynnik wpïywajÈcy na realizacjÚ podstawowych potrzeb wbgospodarstwach domowych. Materialne wyposaĝenie gospodarstwa domowego, to rzeczowy wymiar
procesu konsumpcji, którego konkretnym
wyrazem jest mieszkanie ib jego wyposaĝenie. Mieszkanie wraz zb wyposaĝeniem
wb trwaïe ruchomoĂci domowe stanowi
materialno-przestrzennÈ ramÚ funkcjonowania gospodarstwa domowego, tworzy
swoistÈ domowÈ infrastrukturÚ konsumpcji
(WÈtorski, 1987, s. 14–15). Fakt posiadania mieszkania, jego standard oraz poziom
wyposaĝenia wbdobra trwaïego uĝytkowania
stanowi zbjednej strony pochodnÈ moĝliwoĂci finansowych gospodarstwa domowego,
zb drugiej zaĂ powiÈzany jest zb wyksztaïceniem, wiekiem rodziny oraz okresem trwania gospodarstwa domowego (Zalega 2009,
s. 92–93). Naleĝy jednak pamiÚtaÊ ob tym,
ĝe od poczÈtku lat 90. XX w. nastÚpuje
polaryzacja warunków mieszkaniowych polskich gospodarstw domowych. Stosunkowo
niskiemu poziomowi sytuacji mieszkaniowej przeciÚtnej rodziny towarzyszy duĝe
ibwielostronne zróĝnicowanie, abskrajnoĂci
standardowe zb kaĝdym rokiem pogïÚbiajÈ
siÚ, co jest konsekwencjÈ ogólnego spoïecznego ib dochodowego rozwarstwienia, przy
braku instrumentów regulujÈcych.
Mieszkanie jest okreĂlane jako przestrzeñ, którÈ wïada rodzina, dziÚki której realizuje swoje podstawowe zadania
ibzwiÈzane zbnimi czynnoĂci, które uzyskuje
wb miarÚ moĝliwoĂci, zgodnie zb wïasnymi
potrzebami, systemem wartoĂci ib preferencjami. Ponadto mieszkanie zaspokaja
potrzeby podstawowe, bez czego niemoĝliwy jest peïny rozwój potrzeb wyĝszego
rzÚdu. Lokalizacja mieszkania, jego wielkoĂÊ ibstandard sÈ bardzo czÚsto wyznacznikami statusu spoïecznego, okreĂlajÈ
wb duĝym stopniu przynaleĝnoĂÊ grupowÈ,
wskazujÈ na moĝliwoĂci ekonomiczne,
ab takĝe ukazujÈ gusta ib preferencje wïaĂciciela. Posiadanie wïasnego mieszkania/
domu jest kluczowym warunkiem prawidïowego funkcjonowania kaĝdego gospodarstwa domowego, poniewaĝ zbjednej strony
umoĝliwia realizacjÚ prawie wszystkich
wykonywanych wb jego obrÚbie czynnoĂci
zwiÈzanych zb obsïugÈ ĝycia rodzinnego,
Wydziaï ZarzÈdzania UW

zbdrugiej zaĂ stwarza moĝliwoĂÊ gromadzenia majÈtku trwaïego.
Standard mieszkania wb zakresie jego
lokalizacji ibwielkoĂci (powierzchnia, liczba
pokoi), wyposaĝenie wb zestaw instalacji
techniczno-sanitarnych, uĝyty materiaï
budowlany, wewnÚtrzne rozplanowanie
oraz stan techniczny sÈ istotnymi czynnikami umoĝliwiajÈcymi uĝytkowanie konkretnego mieszkania. Nowoczesne mieszkanie/dom staje siÚ miejscem wypoczynku,
regeneracji siï, czynnikiem sprzyjajÈcym
konsolidacji ĝycia rodzinnego, wiÚzi spoïecznych oraz materialnÈ podstawÈ indywidualnego rozwoju czïonków spoïeczeñstwa.
Mieszkanie/dom staje siÚ takĝe uosobieniem indywidualnych dÈĝeñ ib ambicji
kaĝdego czïowieka, dajÈc mu moĝliwoĂÊ
uzewnÚtrznienia wïasnego stylu ĝycia.
Ponadto, wb mieszkaniu/domu realizowane
sÈ kluczowe funkcje rodziny ibgospodarstwa
domowego, zb tego teĝ wzglÚdu powinno
ono sprzyjaÊ zarówno organizowaniu, jak
ib prawidïowemu wypeïnianiu tak istotnych funkcji gospodarstwa domowego jak
(Kusiñska, 2009, s. 38): przygotowywanie
ib spoĝywanie posiïków, sen, rekreacja,
wychowanie ib nauka potomstwa, doksztaïcanie dorosïych czïonków gospodarstwa,
hobby oraz kontakty towarzyskie.

5. Warunki mieszkaniowe seniorów
Standard mieszkania wb zakresie jego
wielkoĂci (powierzchnia, liczba pokoi),
wyposaĝenie wbzestaw instalacji technicznosanitarnych, uĝyty materiaï budowlany,
wewnÚtrzne rozplanowanie ib stan techniczny sÈ istotnymi czynnikami umoĝliwiajÈcymi uĝytkowanie konkretnego mieszkania (¿elazna, Kowalczuk ib Mikuta, 2002,
s. 116).
W przeprowadzonym badaniu przyjÚto,
ĝe za mieszkanie wyposaĝone wbwodociÈg,
ustÚp, ïazienkÚ itp. naleĝy uznaÊ mieszkanie, wb obrÚbie którego znajdujÈ siÚ odpowiednie urzÈdzenia. Nie jest wyposaĝone
na przykïad wbwodociÈg mieszkanie, wbktórym kran zb wodÈ znajduje siÚ na ogólnie
dostÚpnej klatce schodowej, poza obrÚbem
mieszkania.
Z analizy warunków mieszkaniowych
badanych gospodarstw domowych wynika,
ĝe wb najlepiej wb podstawowe instalacje
wyposaĝone byïy ankietowane rodziny
mieszkajÈce wbWarszawie, Poznaniu ibWrocïawiu (tabela 1).

DOI 10.7172/1733-9758.2016.22.7

93

Tabela 1. Wyposaĝenie mieszkañ wb podstawowe instalacje wb gospodarstwach domowych osób
wbwieku 65+ (w %)

Miejsce
zamieszkania

Instalacje
wodno-kanalizacyjne

Gaz
Centralne Z dostawÈ
Ubikacja azienka przewodowy ogrzewanie ciepïej wody

Ogóïem

98,6

95,7

91,8

84,6

85,9

63,4

Warszawa
Kraków
ódě
Poznañ
Wrocïaw
Gdañsk
Katowice
Lublin
Biaïystok
Toruñ

99,7
99,4
98,8
99,1
98,6
99,0
97,7
98,2
97,5
98,4

98,3
94,5
92,7
98,2
97,8
97,2
96,2
93,3
92,9
96,4

95,9
88,7
85,1
92,8
94,8
96,3
94,2
89,1
90,3
91,3

83,7
85,9
81,7
86,4
90,3
82,4
84,2
84,7
79,6
86,7

93,7
85,4
81,9
89,1
87,6
87,2
84,9
80,7
80,3
88,2

79,8
62,9
59,3
63,6
70,7
63,1
62,5
53,9
58,5
59,7

½ródïo: badania wïasne.

Ponad 98% badanych gospodarstw
zamieszkiwaïo mieszkania wyposaĝone
wb wodociÈg, 95,7% posiadaïo wb domu
ustÚp spïukiwany wodÈ bieĝÈcÈ, ab 91,8%
posiadaïo wb mieszkaniu ïazienkÚ zb wannÈ
lub prysznicem. Z pozostaïymi instalacjami byïo juĝ trochÚ gorzej. DoĂÊ znaczna
liczba mieszkañ (zwïaszcza wbBiaïymstoku
ib odzi) pozbawiona byïa gazu zb sieci
(odpowiednio: 20,4% ib 15,9%). Ponad
14% badanych zamieszkiwaïo mieszkanie, wb którym nie byïo centralnego
ogrzewania (zbiorowego lub indywidualnego), zaĂ wb przypadku 36% badanych
nie byïo dostawy ciepïej wody bieĝÈcej do
mieszkañ.
Mieszkania badanych gospodarstw
seniorów najczÚĂciej posiadaïy centralne
ogrzewanie indywidualne lub zbiorowe,
zaĂ wb przypadku prawie co siódmego
gospodarstwa mieszkania byïy ogrzewane
piecami na opaï. Ten typ ogrzewania
wystÚpowaï najczÚĂciej wb gospodarstwach
domowych osób wb wieku 65+ zamieszkujÈcych Biaïystok (19,7%), Lublin (19,3%)
ib ódě (18,1%). Z kolei ciepïej wody bieĝÈcej najczÚĂciej nie posiadaïy mieszkania
seniorów zamieszkujÈcych Lublin (46,1%),
Biaïystok (41,5%), ódě (40,7%) ib Toruñ
(40,3%). Naleĝy równieĝ nadmieniÊ, ĝe
mieszkaniami bez ciepïej wody bieĝÈcej
dysponowali przewaĝnie seniorzy, których miesiÚczny dochód rozporzÈdzalny
na 1 osobÚ nie przekraczaï 2000,00 zï, zaĂ
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badani legitymowali siÚ wyksztaïceniem
podstawowym lub zasadniczym zawodowym.
Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe brak wyposaĝenia
mieszkania wb ïazienkÚ czy ustÚp oznacza
dziĂ bardzo niski standard mieszkania.
Moĝna wiÚc stwierdziÊ, ĝe ok. 6,25% gospodarstw domowych seniorów zamieszkuje
mieszkania, które wb dzisiejszych czasach
nie speïniajÈ podstawowych wymogów stawianych wspóïczesnym mieszkaniom.
Z przeprowadzonego badania wynika,
ĝe Ărednia wielkoĂÊ powierzchni uĝytkowej
mieszkania wyniosïa 74,6 m2. Najmniejsze
mieszkanie zarejestrowane wbtrakcie badania miaïo powierzchniÚ 31,75 m2, ab najwiÚksze – 149,87 m2. PrzeciÚtne mieszkanie ankietowanego zïoĝone byïo zb3,56 izb.
PrzeciÚtna powierzchnia uĝytkowa zajmowana przez ankietowane gospodarstwa
domowe na 1 osobÚ wynosiïa 29,64 m2, zaĂ
liczba osób przypadajÈcych na jednÈ izbÚ
ksztaïtowaïa siÚ na poziomie 1,04.
NajczÚĂciej powierzchnia mieszkañ
ankietowanych mieĂciïa siÚ wb przedziale
od 57,8 m2 do ok. 66,9 m2. Moĝna zatem
stwierdziÊ, ĝe mieszkania badanych gospodarstw domowych wbniewielkim stopniu sÈ
pozbawione podstawowych urzÈdzeñ oraz
posiadajÈ zadowalajÈcÈ powierzchniÚ uĝytkowÈ.
Odnotowano istotnÈ zaleĝnoĂÊ miÚdzy
liczbÈ izb wbmieszkaniu ibpowierzchniÈ uĝytkowÈ zajmowanego mieszkania ab takimi
Studia i Materiaïy 2/2016 (22), cz. 2

cechami respondentów jak: wiek, poziom
wyksztaïcenia, sytuacja ekonomiczna czy
miejsce zamieszkania. Szczegóïowe zestawienie prezentuje tabela 2.

Liczba izb
wbmieszkaniu/domu

Liczna metrów
powierzchni
uĝytkowej wbm2

Tabela 2. Wybrane wskaěniki sytuacji mieszkaniowej badanych seniorów (w %)

Ogóïem

3,56

74,6

Wiek:
65–74 lat
75–84 lata
85 lat ibwiÚcej

3,79
3,63
3,29

79,2
75,6
69,0

Wyksztaïcenie:
podstawowe
zasadnicze zawodowe
Ărednie
wyĝsze

3,19
3,58
3,49
3,98

68,1
75,3
74,7
80,3

Dochód na 1 osobÚ:
do 2000,00 zï
2001,00–3000,00 zï
3001,00–4000,00 zï
powyĝej 4000,00 zï

2,79
3,68
3,76
4,01

64,5
75,2
77,6
81,1

Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Kraków
ódě
Poznañ
Wrocïaw
Gdañsk
Katowice
Lublin
Biaïystok
Toruñ

3,57
3,52
3,46
3,51
3,64
3,62
3,27
3,68
3,72
3,61

73,2
73,9
72,6
73,6
75,6
75,1
71,3
76,8
79,2
74,6

Wyszczególnienie

½ródïo: badania wïasne.

Z przeprowadzonych badañ wynika, ĝe
najmniejsze mieszkania (31,75–39,87b m2)
zarówno ze wzglÚdu na liczbÚ izb, jak
ibpowierzchniÚ uĝytkowÈ, zajmowaïy gospodarstwa domowe, gdzie senior reprezentowaï grupÚ wiekowÈ 75–84 lata. Natomiast
najwiÚksze mieszkania pozostawaïy wbuĝytkowaniu seniorów zbprzedziaïu wiekowego
Wydziaï ZarzÈdzania UW

65–74 lata (77,69–82,62b m2). W kontekĂcie uzyskanych wyników warto podaÊ, ĝe
te gospodarstwa domowe byïy obciÈĝone
najwyĝszymi opïatami staïymi (zarówno za
energiÚ elektrycznÈ ib gaz, jak ib za czynsz
oraz inne opïaty sztywne).
W Ăwietle przeprowadzonych analiz statystycznych okazaïo siÚ, ĝe grupa dochodowa,
jakÈ reprezentowaïy badane gospodarstwa
seniorów nie róĝnicowaïa istotnie ich warunków mieszkaniowych, co zwïaszcza dotyczyïo
liczby izb wbmieszkaniu (wartoĂÊ wskaěnika
korelacji Pearsona = 0,029, p ) 0,01), abtakĝe
wielkoĂci powierzchni uĝytkowej mieszkania
(wartoĂÊ wspóïczynnika korelacyjnego Pearsona = 0,067, p ) 0,01).
InteresujÈcym spostrzeĝeniem jest równieĝ to, ĝe seniorzy legitymujÈcy siÚ wyĝszym wyksztaïceniem zajmowali zb reguïy
wiÚksze mieszkania (4,26 izby na mieszkanie ib84,8bm2) i,bco jest wbpeïni zrozumiaïe,
wbnajwyĝszym stopniu obciÈĝeni byli wszelkimi opïatami zb tytuïu jego uĝytkowania.
Odnotowano takĝe, ĝe sïuchacze UTW czÚĂciej niĝ seniorzy uczestniczÈcy we wspólnotach parafialnych dysponowali wiÚkszymi
mieszkaniami.
UwzglÚdniajÈc miejsce zamieszkania
osób wb wieku 65+, moĝna zauwaĝyÊ, ĝe
im mniejsze miasto, tym wiÚksza liczba
izb ibpowierzchnia uĝytkowa zajmowanego
mieszkania. Wynika to przede wszystkim
zbtego, ĝe mieszkanie wbbloku byïo typowe
dla mieszkañców najwiÚkszych miast (gïównie Warszawy, Krakowa ibodzi), natomiast
zajmowanie domu jednorodzinnego wolno
stojÈcego byïo czÚstsze wĂród mieszkañców
mniejszych miast takich jak Biaïystok czy
Lublin. Naleĝy równieĝ zaznaczyÊ, ĝe im
mniejsze pod wzglÚdem liczby mieszkañców miasto reprezentowaïa osoba wbwieku
65 lat ib wiÚcej, tym mniejsze byïy równieĝ
obciÈĝenia zb tytuïu czynszu ib innych opïat
sztywnych. Najmniejsze opïaty czynszowe
deklarowali seniorzy mieszkajÈcy wb Biaïymstoku ibLublinie.

6. Zadowolenie zbmiejsca
zamieszkania ibwarunków
mieszkaniowych
Istotnym elementem analizy warunków
mieszkaniowych jest takĝe ocena zadowolenia badanych seniorów zbmiejsca zamieszkania ib zb aktualnych warunków mieszkaniowych.
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Tabela 3. Stopieñ zadowolenia seniorów zbmiejsca zamieszkania (w %)

Wyszczególnienie

Liczba respondentów
(N=2537)

Udziaï procentowy

89

3,5

Jestem bardzo niezadowolony (ocena 1)*
Jestem niezadowolony (ocena 2)

540

21,3

Jestem Ărednio zadowolony (ocena 3)

774

30,5

Jestem zadowolony (ocena 4)

680

26,8

Jestem bardzo zadowolony (ocena 5)

454

17,9

–

3,34

¥rednia ocena wb5-stopniowej skali
* 1 – bardzo niezadowolony, 5 – bardzo zadowolony.
½ródïo: badania wïasne.

Z przeprowadzonego badania wynika,
ĝe zaledwie co czwarty respondent nie byï
zadowolony zbmiejsca zamieszkania, zaĂ co
piÈty zadeklarowaï, ĝe jest bardzo zadowolony (tabela 3).
BiorÈc pod uwagÚ stopieñ zadowolenia
badanych zb miejsca zamieszkania, moĝna
dostrzec, ĝe prawie co drugi senior (44,5%
wskazañ) oceniï go na poziomie dobrym
ib bardzo dobrym, zaĂ na poziomie zïym
ibbardzo zïym zaledwie co czwarty zbankietowanych (24,8% wskazañ). Prawie co
trzeci respondent (30,5% wskazañ) oceniï natomiast miejsce swojego zamieszkania na poziomie Ărednim. Wyniki badania
wykazaïy, ĝe osoby wbwieku 65+ aktywnie
uczestniczÈce wb koïach parafialnych czÚĂciej niĝ sïuchacze UTW byïy zadowolone
zbmiejsca zamieszkania.
NiewÈtpliwie dobrym uzupeïnieniem
oceny zadowolenia badanych zb miejsca
zamieszkania bÚdÈ oceny poziomu zadowolenia zbwarunków mieszkaniowych, czyli
zb liczby pokoi ib powierzchni mieszkania
(tabela 4).

Oceny respondentów wb zakresie zadowolenia zb warunków mieszkaniowych sÈ
nieco niĝsze aniĝeli zb miejsca zamieszkania. Z przeprowadzonego badania wynika,
ĝe co trzeci senior (31,7% wskazañ) nie
byï zadowolony ze swojej sytuacji mieszkaniowej, zaĂ co dziesiÈty (12,1% wskazañ)
deklarowaï wysokie zadowolenie zarówno
zb liczby pokoi, jak ib powierzchni zajmowanego mieszkania/domu. Na podstawie
analizy materiaïu badawczego moĝna
wnioskowaÊ, ĝe sïuchacze UTW (46,3%)
czÚĂciej niĝ uczestnicy wspólnot parafialnych (34,1%) sÈ zadowoleni zb warunków
mieszkaniowych.
Èczne opinie respondentów uwzglÚdniajÈce zarówno zadowolenie zb miejsca
zamieszkania, jak ibsytuacji mieszkaniowej,
biorÈc pod uwagÚ zmienne zaleĝne, prezentuje tabela 5.
Opinie respondentów na ten temat
róĝnicowaï wiek (wspóïczynnik korelacji
Pearsona r = –0,132, p = 0,01). NajczÚĂciej swoje niezadowolenie zb warunków
mieszkaniowych ib miejsca zamieszkania

Tabela 4. Stopieñ zadowolenia seniorów zbwarunków mieszkaniowych (w %)

Wyszczególnienie

Liczba respondentów
(N = 2537)

Udziaï procentowy

Jestem bardzo niezadowolony (ocena 1)*

238

9,4

Jestem niezadowolony (ocena 2)

566

22,3

Jestem Ărednio zadowolony (ocena 3)

713

28,1

Jestem zadowolony (ocena 4)

746

29,4

Jestem bardzo zadowolony (ocena 5)

274

10,8

–

3,1

¥rednia ocena wb5-stopniowej skali
* 1 – bardzo niezadowolony, 5 – bardzo zadowolony.
½ródïo: badania wïasne.
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Tabela 5. Struktura gospodarstw domowych seniorów ze wzglÚdu na stopieñ zadowolenia zbcharakteru
miejsca zamieszkania ibwarunków mieszkaniowych (w %)

Wyszczególnienie

Procentowy udziaï ocen stopnia zadowolenia zbsytuacji
mieszkaniowej ibmiejsca zamieszkania
“1”
“2”
“3”
“4”
“5”

Ogóïem

6,5

21,8

29,3

28,1

14,3

Wiek:
65–74 lata
75–84 lata
85 lat ibwiÚcej

4,7
7,2
7,6

21,2
23,7
20,5

27,7
30,4
29,8

30,3
27,4
26,6

16,1
11,3
15,5

Wyksztaïcenie:
podstawowe
zasadnicze zawodowe
Ărednie
wyĝsze

4,5
6,3
6,8
8,4

24,7
23,9
20,2
18,4

31,6
30,2
28,7
26,7

25,3
27,2
29,8
30,1

13,9
12,4
14,5
16,4

Dochód na 1 osobÚ:
do 2000,00 zï
2001,00–3000,00 zï
3001,00–4000,00 zï
Powyĝej 4000,00 zï

10,8
7,3
5,2
2,7

25,3
22,6
20,1
19,2

30,3
29,8
27,6
29,5

26,3
28,0
29,6
28,5

7,3
12,3
17,5
20,1

Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Kraków
ódě
Poznañ
Wrocïaw
Gdañsk
Katowice
Lublin
Biaïystok
Toruñ

7,1
6,2
8,7
5,9
6,0
5,8
7,5
6,8
5,4
5,6

22,3
20,6
24,0
21,3
21,9
21,5
22,3
21,2
21,5
21,4

30,4
28,9
28,8
29,0
27,9
29,2
30,8
30,0
29,1
28,9

27,6
29,2
26,8
28,3
27,7
28,6
26,9
27,6
28,3
30,0

12,6
15,1
11,7
15,5
16,5
14,9
12,5
14,4
15,7
14,1

Uwaga: Zastosowano piÚciostopniowÈ skalÚ ocen stopnia zadowolenia zbsytuacji mieszkaniowej: 5 – bardzo zadowolony, 4 – zadowolony, 3 – Ărednio zadowolony, 2 – niezadowolony, 1 – bardzo niezadowolony.
½ródïo: badania wïasne.

prezentowali respondenci naleĝÈcy do
przedziaïu wiekowego 85 lat ib wiÚcej, najwiÚcej bowiem zb nich wskazaïo ocenÚ „1”
lub „2”. Tak niskie oceny ĂwiadczÈ obbraku
zadowolenia nie tylko zbwarunków mieszkaniowych, ale takĝe zbmiejsca zamieszkania.
Udziaï takich ocen wb tej grupie wiekowej
wyniósï 28,1%. Z kolei wb przedziale wiekowym 75–84 lata udziaï najniĝszych ocen
wyniósï 30,9%. Najmniej niezadowolonych
zb charakteru miejsca zamieszkania oraz
warunków mieszkaniowych byïo wĂród
najmïodszych seniorów zb grupy wiekowej
65–74 lata, spoĂród co czwarty wskazywaï
na swoje niezadowolenie wbtym zakresie.
Wydziaï ZarzÈdzania UW

Wyksztaïcenie okazaïo siÚ kolejnÈ
zmiennÈ istotnie statystycznie wpïywajÈcÈ
na stopieñ zadowolenia respondentów
zbcharakteru miejsca zamieszkania (wspóïczynnik korelacji Spearmana r = –0,097,
p = 0,01). Odnotowano, ĝe im wyĝszy
poziom wyksztaïcenia seniorów, tym mniejsze zadowolenie zb tego obszaru. WĂród
osób zb wyĝszym wyksztaïceniem niezadowolenie zbcharakteru miejsca zamieszkania
prezentowaï prawie co trzeci badany.
Zbliĝony udziaï ocen najniĝszych („1”
ib „2”) byï równieĝ wĂród osób wb wieku
65blat ibwiÚcej legitymujÈcych siÚ wyksztaïceniem Ărednim. Najmniej niezadowolo-
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nych zbcharakteru zamieszkania byïo wĂród
osób zb wyksztaïceniem podstawowym.
Prawie co trzeci senior majÈcy najniĝszy
poziom wyksztaïcenia wskazywaï niezadowolenie zb miejsca zamieszkania oraz
warunków mieszkalnych.
Opinie seniorów róĝnicowaïa ocena sytuacji finansowej. Generalnie, im korzystniej
badany oceniaï sytuacjÚ finansowÈ wbswoim
gospodarstwie domowym, tym czÚĂciej
deklarowaï wiÚksze zadowolenie zb charakteru miejsca zamieszkania ib warunków
mieszkaniowych. NajwiÚcej ocen „4” ib„5”
wskazywali badani dysponujÈcy miesiÚcznym rozporzÈdzalnym dochodem powyĝej 4000,00 zï na 1 osobÚ. Prawie poïowa
badanych osiÈgajÈcych takie dochody bardzo wysoko oceniaïa stopieñ zadowolenia potrzeb wb tym zakresie. Udziaï takich
ocen wĂród osób wbwieku 65+ zbprzedziaïu
dochodowego 3001,00–4000,00b zï wyniósï
47,1%. Najmniej zadowolonych zarówno
zb charakteru miejsca zamieszkania, jak
ib warunków mieszkaniowych byïo wĂród
gospodarstw domowych seniorów ob najniĝszych miesiÚcznych dochodach (do
2000,00bzï na 1 osobÚ), spoĂród których co
trzeci badany wskazywaï na swoje zadowolenie wbtym zakresie.
Z przeprowadzonego badania wynika,
ĝe miejsce zamieszkania byïo kolejnÈ
zmiennÈ róĝnicujÈcÈ badane gospodarstwa
domowe seniorów pod wzglÚdem stopnia
zadowolenia zarówno zbcharakteru miejsca
zamieszkania, jak ibwarunków mieszkaniowych. Zmienna ta wb znacznie mniejszym
stopniu róĝnicowaïa badanÈ populacjÚ
aniĝeli cechy demograficzne, takie jak:
wyksztaïcenie, wiek czy aktywnoĂÊ zawodowa. Moĝna stwierdziÊ, ĝe z im wiÚkszego
miasta pochodziï respondent, tym wyĝszy
byï odsetek niezadowolonych wbtym zakresie (wspóïczynnik V-Cramera = 0,024, przy
p ) 0,05). NajczÚĂciej swoje niezadowolenie prezentowali respondenci mieszkajÈcy
wbodzi, Katowicach ibWarszawie. Seniorzy
zb tych miast najczÚĂciej wskazywali oceny
najniĝsze („1” ib „2”), ĂwiadczÈce ewidentnie ob braku zadowolenia wb tym obszarze.
Udziaï takich ocen wbodzi wyniósï 32,7%,
Katowicach – 29,8%, zaĂ wb Warszawie –
29,4%. Zdecydowanie najmniej niezadowolonych zb charakteru miejsca zamieszkania byïo wĂród badanych mieszkajÈcych
wbBiaïymstoku, Krakowie ibPoznaniu, spoĂród których odpowiednio: 26,9%, 26,8%
ib27,2% wskazaïo najniĝsze oceny, abponad
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2/5 byïa zadowolona lub bardzo zadowolona, wskazujÈc ocenÚ „4” ib„5”.

7. Wyposaĝenie
gospodarstw domowych seniorów
wbwybrane dobra trwaïego uĝytku
KluczowÈ cechÈ preferencji konsumpcyjnych gospodarstw domowych, abwbefekcie ib modelu konsumpcji jest wyposaĝenie
wbdobra trwaïego uĝytku, które tworzÈ tzw.
infrastrukturÚ domowÈ. SÈ one gromadzone ib konsumowane wb dïugim okresie,
ab takĝe ĂwiadczÈ ob zamoĝnoĂci gospodarstwa domowego, zapewniajÈ komfort ĝycia
ibwbpewnym stopniu niwelujÈ wpïyw okresowego obniĝenia bieĝÈcych dochodów
na stopieñ zaspokojenia potrzeb kaĝdego
zbczïonków gospodarstwa. Stan posiadania
gospodarstw domowych, bÚdÈcy swojego
rodzaju wyznacznikiem dobrobytu spoïecznego, rzutuje wbistotny sposób na zachowania nabywcze konsumentów. Generalnie,
im wyĝszy stopieñ wyposaĝenia wb dobra
trwaïego uĝytkowania, tym wiÚksza swoboda gospodarowania bieĝÈcymi dochodami ibtym wyĝsza Ărednia ocena poziomu
ĝycia (Zalega, 2012, s. 105–106).
Gospodarstwa domowe naleĝÈce do
okreĂlonej grupy spoïeczno-ekonomicznej
czÚsto podkreĂlajÈ swój stan posiadania,
chcÈc wb ten sposób zbliĝyÊ siÚ do pewnego wzorca ksztaïtowanego pod wpïywem
mody, upodobañ, zwyczajów, pozycji itp.
Zachowania takie stajÈ siÚ czÚsto czynnikiem zmieniajÈcym zachowania konsumpcyjne spoïeczeñstwa, unowoczeĂniajÈcym
strukturÚ konsumpcji oraz strukturÚ wyposaĝenia gospodarstw domowych wb dobra
trwaïego uĝytkowania (Sïaby, 2006, s. 90).
Ponadto zasoby domowych dóbr trwaïego
uĝytku wraz zb mieszkaniem warunkujÈ
szeroki zakres codziennych zachowañ
konsumpcyjnych wszystkich czïonków
gospodarstw domowych skïadajÈcych siÚ
na wewnÚtrznÈ dziaïalnoĂÊ gospodarstwa.
DeterminujÈ równieĝ rozmiary czasu wolnego ibsposób jego gospodarowania.
Niezaleĝnie od obiektywnych korzyĂci
znaczna czÚĂÊ dóbr trwaïego uĝytkowania
znajdujÈcych siÚ wbposiadaniu gospodarstwa
domowego zaspokaja potrzeby wyĝszego
rzÚdu ib jako taka charakteryzuje standard
ĝyciowy ludnoĂci oraz stanowi wykïadnik
nowoczesnoĂci. Zdarza siÚ teĝ czÚsto, chociaĝ nie zawsze sïusznie, ĝe dobra trwaïego
uĝytkowania traktowane sÈ jako symbol preStudia i Materiaïy 2/2016 (22), cz. 2

stiĝu spoïecznego, nowej kultury materialnej
ib nowego stylu ĝycia (Gutkowska, Ozimek
ibLaskowski, 2001, s.b103).
Szczególna rola dóbr trwaïego uĝytku
wb dziaïalnoĂci kaĝdego gospodarstwa
polega na usprawnieniu ibmechanizacji prac
domowych, wĂród których wyróĝnia siÚ najczÚĂciej (KÚdzior, 1989, s. 4–6):
• sprzÚty sïuĝÈce do przygotowywania
potraw ib przechowywania produktów spoĝywczych okreĂlane mianem
sprzÚtów kuchennych, tj. chïodziarka,
zamraĝarka, roboty kuchenne, kuchenki
mikrofalowe itd.;
• sprzÚty sïuĝÈce do utrzymania ïadu ibczystoĂci wbmieszkaniu, do prania ibkonserwacji odzieĝy, okreĂlane mianem sprzÚtu
ogólnogospodarczego, tj. pralki, wirówki
elektryczne, odkurzacze, maszyny do
szycia itd.;
• sprzÚty zaspokajajÈce potrzeby zwiÈzane
zb domowÈ rozrywkÈ ib wypoczynkiem,
okreĂlane mianem elektronicznego
sprzÚtu powszechnego uĝytku, tj. radia,
magnetofony, telewizory, magnetowidy
itd.
BiorÈc pod uwagÚ rodzaj zaspokajanych
potrzeb gospodarstwa domowego
ib poszczególnych jego czïonków, dobra
trwaïego uĝytku dzieli siÚ na trzy podstawowe grupy (Zalega, 2010a):
• zmechanizowany sprzÚt gospodarczy, czyli dobra bezpoĂrednio sïuĝÈce
gospodarstwu domowemu, zwiÈzane
zb potrzebÈ mechanizacji czynnoĂci
domowych (np. przygotowanie ib przechowywanie produktów ĝywnoĂciowych
– kuchenki, roboty kuchenne, chïodziarki, zamraĝarki) oraz utrzymania
czystoĂci wbmieszkaniu, prania ibkonserwacji odzieĝy, np. pralki automatyczne
ib wirnikowe, zmywarki, prasowalnice,
roboty kuchenne, maszyny do szycia
ibinne;
• sprzÚt informacyjno-rozrywkowy, czyli
elektroniczny sprzÚt powszechnego
uĝytku, zaspokajajÈcy róĝnorodne
potrzeby zwiÈzane zbdomowÈ rozrywkÈ,
wypoczynkiem lub naukÈ, który sïuĝy
bezpoĂredniemu zaspokojeniu indywidualnych potrzeb czïonków gospodarstwa
domowego, tj. telewizory, magnetowidy,
odbiorniki radiowe, kamery wideo, komputery osobiste ibinne;
• dobra zwiÈzane zbmobilnoĂciÈ, zaspokajajÈce potrzeby wbzakresie przemieszczania
siÚ, tj. rowery, motocykle samochody.
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W celu zdiagnozowania sytuacji wbzakresie wyposaĝenia gospodarstw domowych
wbsprzÚt uïatwiajÈcy wykonywanie róĝnych
czynnoĂci, wykorzystuje siÚ trójstopniowÈ
skalÚ nasycenia:
• wysoki stopieñ nasycenia, który wystÚpuje wbsytuacji, gdy dany sprzÚt posiada
ponad 80% gospodarstw domowych;
• Ăredni stopieñ nasycenia, który wystÚpuje wówczas, gdy dany sprzÚt posiada
50% do 80% gospodarstw domowych;
• niski stopieñ nasycenia, zbktórym mamy
do czynienia wówczas, gdy dany sprzÚt
posiada mniej niĝ 50% populacji.
Powszechnie wykorzystywanymi identyfikatorami stopnia zaspokojenia potrzeb
wbzakresie dóbr trwaïego uĝytku sÈ: poziom
ib struktura wydatków zb dochodów osobistych gospodarstw domowych oraz stan
posiadania dóbr trwaïego uĝytku. Wydatki
na dobra ib usïugi konsumpcyjne okreĂlajÈ
finalnÈ fazÚ zaspokojenia potrzeb wbokreĂlonych warunkach wyboru na rynku.
Wb przypadku dóbr trwaïego uĝytku informujÈ ob realizacji bieĝÈcych zakupów dóbr
ibusïug (Zalega, 2008, s. 186). Poprzez analizÚ struktury wydatków moĝna okreĂliÊ
miejsce dóbr trwaïego uĝytku wb procesie
zaspokajania potrzeb.
Naleĝy jednak mieÊ na uwadze, ĝe stopieñ wyposaĝenia gospodarstw domowych
wb dobra trwaïego uĝytku jest ĂciĂle skorelowany zbczynnikami spoïeczno-ekonomicznymi (tj. wiekiem, pïciÈ, wyksztaïceniem,
cyklem ĝycia rodziny, rodzajem mieszkania) oraz pozaekonomicznymi, jak: gusty,
preferencje, naĂladownictwo, zróĝnicowane
upodobania ibinne (Zalega, 2010b, s. 172).
W Ăwietle danych uzyskanych zbprzeprowadzonego badania moĝna stwierdziÊ, ĝe
wyposaĝenie gospodarstw domowych seniorów wbdobra trwaïego uĝytku przez prawie
co piÈtego respondenta zostaïo okreĂlone
jako bardzo dobre, co trzeci badany oceniï je jako dobre. Stopieñ wyposaĝenia
wb przedmioty trwaïego uĝytku przez co
siódmÈ osobÚ wieku 65 lat ib wiÚcej okreĂlony zostaï jako zïy, zaĂ przez co dziesiÈtÈ
jako bardzo zïy. Natomiast co czwarty
senior oceniï wyposaĝenie swojego mieszkania wbdobra trwaïego uĝytku na poziomie
Ărednim. Ponadto wyĝsze oceny wyposaĝenia mieszkania wb dobra trwaïego uĝytku
wskazywali seniorzy bÚdÈcy sïuchaczami
UTW (56,3%) aniĝeli osoby wb starszym
wieku uczestniczÈce wbkoïach parafialnych
(44,5%) (tabela 6).
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Tabela 6. Ocena wyposaĝenia gospodarstw domowych seniorów wbdobra trwaïego uĝytku (w %)

Ocena wyposaĝenia
gospodarstwa domowego
wbdobra trwaïego uĝytku

Liczba
Udziaï
responprocendentów
towy
(N=2537)

Bardzo dobra

503

19,8

Dobra

776

30,6

¥rednia (zadowalajÈca)

637

25,1

Zïa

360

14,2

Bardzo zïa

261

10,3

½ródïo: badania wïasne.

8. Zmechanizowany sprzÚt
gospodarczy
W kaĝdym gospodarstwie domowym
istotnÈ rolÚ odgrywa sprzÚt zwiÈzany
zb usprawnieniem ib mechanizacjÈ prac
domowych. Wyposaĝenie badanych gospodarstw domowych wbzmechanizowany sprzÚt
gospodarczy zaprezentowano wb tabeli 7.
W odniesieniu do tego rodzaju dóbr trwaïego uĝytku odsetek seniorów wskazujÈcy
wysokie ich nasycenie byï zbliĝony zarówno
wĂród sïuchaczy UTW, jak ibuczestniczÈcych
we wspólnotach parafialnych.

Z przeprowadzonego badania wynika, ĝe
stan posiadania zmechanizowanego sprzÚtu
wb gospodarstwach seniorów oraz stopieñ
ich upowszechnienia byï zróĝnicowany.
WĂród zmechanizowanego sprzÚtu gospodarczego wb badanych rodzinach wysoki
stopieñ nasycenia dotyczyï pralek automatycznych (100,0% wskazañ) ib chïodziarek
(100,0% wskazañ) ib odkurzaczy elektrycznych (99,3%), ab Ăredni stopieñ nasycenia
– robotów kuchennych (53,1% wskazañ)
ibkuchenek mikrofalowych (49,5,8% wskazañ). SpoĂród badanego sprzÚtu zmechanizowanego do najrzadziej wystÚpujÈcych
wb gospodarstwach domowych zaliczyÊ
naleĝy zmywarkÚ do naczyñ (11,7% wskazañ) oraz kuchenkÚ elektrycznÈ zb pïytÈ
ceramicznÈ (5,5% wskazañ).

9. SprzÚt informacyjno-rozrywkowy
ibmobilny
Oprócz zmechanizowanego sprzÚtu
gospodarczego waĝnÈ rolÚ wbgospodarstwie
domowym odgrywa takĝe sprzÚt zwiÈzany
zb rozrywkÈ ib wypoczynkiem wb domu (tzw.
sprzÚt informacyjno-rozrywkowy) oraz
sprzÚt zwiÈzany zb przemieszczaniem siÚ,
komunikacjÈ indywidualnÈ (tzw. sprzÚt
mobilny).
Analiza stanu posiadania poszczególnych sprzÚtów informacyjno-rozrywkowych

Tabela 7. Wyposaĝenie gospodarstw domowych seniorów wbzmechanizowany sprzÚt gospodarczy (w %)

Pralka ibwirówka
elektryczna lub automat
pralniczy
Odkurzacz elektryczny
Chïodziarka lub
zamraĝarka

Toruñ

Biaïystok

Lublin

Katowice

Gdañsk

Wrocïaw

Poznañ

ódě

Kraków

Wyszczególnienie

Warszawa

Miejsce zamieszkania

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
98,3

99,1

96,7

99,5

99,8 100,0

99,8

99,8

99,6 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kuchenka elektryczna
zbpïytÈ ceramicznÈ

9,3

7,2

3,8

5,6

4,2

3,9

4,2

4,0

3,9

4,8

Kuchenka mikrofalowa

53,6

54,2

50,8

60,1

52,1

47,3

52,1

37,6

39,2

48,1

Robot kuchenny

59,6

56,1

49,8

52,3

54,0

53,6

56,4

48,3

49,1

51,2

Zmywarka do naczyñ

13,4

11,8

10,7

13,1

12,5

10,9

11,2

10,8

11,1

12,4

½ródïo: badania wïasne.
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wskazuje na niĝszy stopieñ ich upowszechnienia niĝ zmechanizowanych sprzÚtów
gospodarczych (tabela 8).
O wysokim poziomie nasycenia moĝna
mówiÊ tylko wbodniesieniu do odbiorników
telewizyjnych (100,0% wskazañ) ib telefonów komórkowych (94,8% wskazañ). WĂród
posiadaczy odbiorników telewizyjnych prawie co trzeci ankietowany posiadaï telewizor LCD plazmÚ lub LED. ¥redni poziom
nasycenia moĝna odnotowaÊ wb przypadku
telefonów stacjonarnych (60,5% wskazañ),
komputerów osobistych (44,4% wskazañ)
oraz urzÈdzeñ do odbioru telewizji satelitarnej (59,8% wskazañ). Na poziomie niskim
badane gospodarstwa domowe wyposaĝone
byïy wb odtwarzacze DVD (29,0% wskazañ), magnetowidy (odtwarzacze) (24,3%
wskazañ) ib cyfrowe aparaty fotograficzne
(24,2% wskazañ). Natomiast na bardzo
niskim poziomie gospodarstwa domowe

seniorów byïy wyposaĝone wb odtwarzacze
MP3 (3,2% wskazañ), kamer wideo (3,4%
wskazañ), odtwarzaczy pïyt kompaktowych
(4,0% wskazañ) oraz zestawy kina domowego (6,4% wskazañ).
Z przeprowadzonego badania wynika,
ĝe sïuchacze UTW czÚĂciej niĝ seniorzy
uczestniczÈcy we wspólnotach parafialnych
wskazywali na wysoki poziom nasycenia
wb wiÚkszoĂÊ dóbr zaliczanych do sprzÚtu
informacyjno-rozrywkowego.
Przeïom XX ib XXI wieku to pojawienie siÚ ibstopniowe upowszechnianie wĂród
gospodarstw domowych takich dóbr ibusïug
jak: komputer osobisty, telefon komórkowy czy Internet. W poczÈtkowym okresie
latb 90. XX wieku komputery byïy dobrem
stosunkowo drogim dla wielu indywidualnych uĝytkowników, zaĂ korzystanie zbkomputera wymagaïo okreĂlonych umiejÚtnoĂci.
StÈd teĝ wyposaĝenie gospodarstw domo-

Tabela 8. Wyposaĝenie gospodarstw domowych seniorów wbsprzÚt informacyjno-rozrywkowy (w %)

Odbiornik telewizyjny
UrzÈdzenie do odbioru TV
satelitarnej lub kablowej

Toruñ

Biaïystok

Lublin

Katowice

Gdañsk

Wrocïaw

Poznañ

ódě

Kraków

Wyszczególnienie

Warszawa

Miejsce zamieszkania

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
67,3

62,1

54,3

59,2

61,7

64,8

61,7

55,3

52,7

58,9

7,3

6,8

6,8

7,2

7,5

6,9

7,8

4,3

4,0

5,1

Wieĝa stereofoniczna

20,1

17,9

15,8

16,2

18,3

14,3

19,1

10,8

11,3

12,5

Radio lub radiomagnetofon
zbodtwarzaczem CD

11,8

12,4

12,8

14,0

13,2

9,7

8,9

10,7

11,2

10,6

3,6

4,1

3,7

2,9

3,1

2,8

3,5

2,9

2,8

3,0

Zestaw kina domowego

Odtwarzacz MP3
Odtwarzacz pïyt
kompaktowych

4,1

3,9

5,0

4,3

3,6

3,8

4,0

3,7

3,5

3,9

Magnetowid/odtwarzacz

15,3

13,6

13,5

12,8

12,3

11,9

12,8

14,9

15,1

13,5

Odtwarzacz DVD

29,6

26,9

30,4

25,4

27,8

27,6

32,1

29,1

31,2

29,1

Kamera wideo

3,4

2,9

3,1

3,0

2,7

4,1

3,9

4,0

2,7

3,8

Cyfrowy aparat
fotograficzny

26,1

25,8

24,1

23,8

22,7

23,6

26,3

21,9

23,6

24,1

Komputer zbdostÚpem do
Internetu

51,2

43,6

39,2

43,1

42,8

45,6

47,7

42,9

41,5

46,8

Drukarka

12,6

11,8

10,4

11,6

13,0

12,4

11,2

10,6

11,1

10,8

Telefon stacjonarny

60,8

61,3

62,0

59,4

56,8

60,1

62,3

59,8

60,7

61,3

Telefon komórkowy

96,2

95,7

93,6

96,8

95,9

95,3

96,0

93,3

92,8

93,7

½ródïo: badania wïasne.
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wych zbosobami wbtym okresie byïo Ăladowe.
W ciÈgu niespeïna dwóch dekad wzrosïa
uĝytecznoĂÊ komputera ibjego popularnoĂÊ,
ab takĝe rozwinÚïo siÚ przyjazne oprogramowanie uĝytkowe. W efekcie komputer
(zwïaszcza przenoĂny) staï siÚ dla wielu
gospodarstw domowych podstawowym
narzÚdziem nie tylko usprawniajÈcym naukÚ
ibpracÚ czy komunikacjÚ, lecz takĝe uïatwiajÈcym znalezienie samej pracy, teĝ dziÚki
usïugom internetowym. Wszystko to spowodowaïo, ĝe nastÈpiïa znaczna poprawa
wyposaĝenia gospodarstw domowych
wb komputery osobiste (laptopy). Wb badanych gospodarstwach domowych komputer zb dostÚpem do Internetu miaïo 44,4%
badanych. Naleĝy jednak pamiÚtaÊ ob tym,
ĝe posiadanie komputera jest ĂciĂle skorelowane zbosiÈganym dochodem ibzamoĝnoĂciÈ
gospodarstwa domowego. Równieĝ usïuga
internetowa wbprzeciÈgu ostatnich lat staïa
siÚ dostÚpna na szerszÈ skalÚ, czego konsekwencjÈ jest dostrzegalny wzrost wyposaĝenia gospodarstw domowych wb komputery
zbdostÚpem do Internetu. Z przeprowadzonych badañ wynika, ĝe dostÚp do Internetu
posiadaï prawie co drugi senior.
Naleĝy równieĝ pamiÚtaÊ ob tym, ĝe
wb dzisiejszych czasach odbiornik TV to
nie tylko programy telewizyjne, ale takĝe
baza zdjÚÊ ibfilmów oraz realna alternatywa
dla komputera (zwïaszcza stacjonarnego).
Zjawisko to bÚdzie nabieraïo na sile wbnajbliĝszej przyszïoĂci, wraz zb upowszechnieniem siÚ zaawansowanych technologicznie
telewizorów okreĂlanych mianem OLED
(Organic Light–Emitting Diode), nazywanych przez znawców tematu inteligentnymi
telewizorami (bez pilota ib zb Internetem)
ib„zabójcami LCD ibplazmy”. Telewizory te
posiadajÈ gruboĂÊ ekranu nieprzekraczajÈcÈ 4 mm oraz 4-kolorowe piksele majÈce

za zadanie poprawiÊ jakoĂÊ wyĂwietlanego
obrazu, ab takĝe dajÈce niemal nieograniczony kÈt widzenia. Ponadto telewizory
OLED oferujÈ nieskoñczony wspóïczynnik kontrastu oraz szybkoĂÊ odĂwieĝania
na poziome 0,02 milisekundy (czyli niemal
100 razy szybciej niĝ wbtelewizorach LCD).
Dobrem, którego popularnoĂÊ permanentnie wrasta we wspóïczesnym Ăwiecie,
wbtempie zbliĝonym do Internetu, ibpodobnie wpïywajÈcym na styl ĝycia ludzi, jest
telefon komórkowy. Znalazïo to swoje
odbicie wb poprawie wyposaĝenia gospodarstw domowych w to urzÈdzenie ibto na
przestrzeni kilku lat. W kontekĂcie przeprowadzonych badañ moĝna wnioskowaÊ,
ĝe telefon komórkowy posiadaïo aĝ 94,8%.
AnalizujÈc grupÚ dóbr trwaïego uĝytku
zwiÈzanÈ zb zaspokojeniem potrzeb
wb zakresie przemieszczania siÚ, moĝna
zaobserwowaÊ Ăredni stopieñ nasycenia
wbrowery ibsamochody osobowe. Posiadaïo
je odpowiednio 48,0% ib 47,6% seniorów
(tabelab9). Badane gospodarstwa domowe
osób wb wieku 65+ wb mniejszym stopniu
dysponowaïy pojazdami jednoĂladowymi
(motocykle, skutery, motorowery) (2,1%
wskazañ). Lepiej wbmobilne dobra trwaïego
uĝytku byli wyposaĝeni sïuchacze UTW niĝ
seniorzy uczestniczÈcy we wspólnotach
parafialnych. Ci pierwsi posiadali wiÚcej
rowerów ib motorowerów, natomiast drudzy czÚĂciej byli posiadaczami samochodów
osobowych.
Z przeprowadzonych badañ wynika,
ĝe wyposaĝenie gospodarstw domowych
wb dobra trwaïego uĝytku ulega istotnej
poprawie iloĂciowej ib jakoĂciowej, ab co za
tym idzie, unowoczeĂnieniu struktury posiadanych zasobów. Praktycznie zniknÚïy:
telewizor czarno-biaïy, odbiornik radiowy
monofoniczny, magnetofon czy gramofon

Tabela 9. Wyposaĝenie gospodarstw domowych osób wbwieku 65+ wbmobilne dobra trwaïego uĝytku (w %)

Wrocïaw

Gdañsk

Katowice

Lublin

Biaïystok

Toruñ

Samochód osobowy

Poznañ

Motocykl, skuter, motorower

ódě

Rowery (bez dzieciÚcego)

Kraków

Wyszczególnienie

Warszawa

Miejsce zamieszkania

42,8

43,9

46,3

45,9

48,1

49,2

46,3

54,9

55,6

47,3

2,3

1,9

1,7

1,8

2,1

2,3

2,0

2,6

2,4

1,9

49,3

47,6

42,9

46,8

47,5

47,3

48,2

49,6

51,2

46,1

½ródïo: badania wïasne.
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ibmaszyny do pisania. W ich miejsce weszïy
ib szybko zostaïy zaakceptowane nowe
dobra. Szczególnie duĝo nowoĂci pojawiïo
siÚ wb dziedzinie teleinformatyki; dotyczy
to zwïaszcza urzÈdzeñ do odbioru telewizji
satelitarnej ib kablowej, sprzÚtu hi-fi, komputerów osobistych, Internetu czy telefonów komórkowych. Naleĝy wb tym miejscu
zaznaczyÊ, ĝe brak niektórych dóbr trwaïego uĝytku wb badanych gospodarstwach
domowych seniorów moĝe wynikaÊ nie tyle
zb braku moĝliwoĂci finansowych, ile zb niechÚci do ich posiadania.

10. Poziom zaspokojenia potrzeb
osób wbwieku 65+ w dobra
trwaïego uĝytku
Poziom zaspokojenia potrzeb wbzakresie
dóbr trwaïego uĝytku jest silnie skorelowany zbpoziomem zamoĝnoĂci gospodarstw
domowych. Dobra trwaïego uĝytku, bÚdÈce
wbposiadaniu badanych gospodarstw seniorów wb róĝnym stopniu, zaspokajaïy ich
potrzeby (tabela 10).
Z przeprowadzonego badania wynika, ĝe
ponad 64% gospodarstw domowych senio-

Tabela 10. Poziom zaspokojenia potrzeb wbgospodarstw domowych seniorów wbzakresie wybranych
dóbr trwaïego uĝytku (w % wskazañ)

Poziom zaspokojenia potrzeb
Rodzaj asortymentu
Pralka ibwirówka elektryczna lub automat pralniczy
Odkurzacz elektryczny

caïkowicie
Ărednio
niezaspokojone
zaspokojone zaspokojone
100,0

–

–

98,5

1,5

–

100,0

–

–

Kuchenka elektryczna zbpïyta ceramicznÈ

65,4

15,3

19,3

Kuchenka mikrofalowa

63,8

23,5

12,7

Chïodziarka lub zamraĝarka

Robot kuchenny

63,6

21,8

14,6

Zmywarka do naczyñ

21,2

48,3

30,5

Odbiornik telewizyjny

100,0

–

–

UrzÈdzenie do odbioru TV satelitarnej lub kablowej

69,2

20,4

10,4

Zestaw kina domowego

59,3

29,8

10,9

Wieĝa stereofoniczna

35,4

27,3

37,3

Radio lub radiomagnetofon zbodtwarzaczem CD

58,3

25,2

16,5

Odtwarzacz MP3

48,9

36,2

14,9

Odtwarzacz pïyt kompaktowych

67,8

21,4

10,8

Magnetowid/odtwarzacz

52,1

23,6

24,3

Odtwarzacz DVD

61,7

19,8

18,5

Kamera wideo

49,6

37,2

13,2

Cyfrowy aparat fotograficzny

59,3

26,1

14,6

Komputer zbdostÚpem do Internetu

61,3

24,4

14,3

Drukarka

50,6

29,3

20,1

Telefon stacjonarny

69,3

25,1

5,6

Telefon komórkowy

95,8

3,1

1,1

Rowery (bez dzieciÚcego)

61,8

12,4

25,8

Motocykl, skuter, motorower

41,2

21,7

37,1

Samochód osobowy

56,3

24,8

18,9

½ródïo: badania wïasne.
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rów oceniïo, ĝe ma caïkowicie zaspokojone
potrzeby wbzakresie dóbr trwaïego uĝytku,
co czwarty senior Ărednio oceniï poziom
zaspokojonych potrzeb wbtym zakresie, zaĂ
prawie co siódmy badany uznaï, ĝe sÈ one
niezaspokojone.
W kontekĂcie uzyskanych wyników
moĝna stwierdziÊ, ĝe badane gospodarstwa
domowe osób wbwieku 65+ sÈ coraz lepiej
wyposaĝone zarówno wb sprzÚt zmechanizowany, informacyjno-rozrywkowy, jak
ib sprzÚty zwiÈzane zb mobilnoĂciÈ. Ma to
niewÈtpliwie swoje przeïoĝenie na poziom
zaspokojenia potrzeb wb zakresie dóbr
trwaïego uĝytku. Wyniki badañ wskazujÈ,
ĝe seniorzy uczestniczÈcy aktywnie wbzajÚciach organizowanych przez UTW, czÚĂciej
niĝ badani uczestniczÈcy we wspólnotach
parafialnych, lepiej oceniajÈ poziom zaspokojenia swoich potrzeb wb dobra trwaïego
uĝytku.

11. Spoĝycie wybranych produktów
ĝywnoĂciowych
Warunkiem sine qua non prawidïowego
funkcjonowania organizmu czïowieka jest
spoĝywanie ĝywnoĂci, dlatego teĝ ĝywnoĂÊ naleĝy do tej grupy produktów, która
musi byÊ obecna wbkonsumpcji czïowieka,
zaspokaja bowiem potrzeby wiscerogenne.
Naleĝy jednak zaznaczyÊ, ĝe ĝywnoĂÊ
nie posiada substytutów, ab wb hierarchii
potrzeb, bez wzglÚdu na sytuacjÚ dochodowÈ gospodarstwa domowego, zawsze
bÚdzie miaïa priorytetowe znaczenie, choÊ
nie musi to oznaczaÊ dominacji wbstrukturze spoĝycia. W przypadku pogarszania siÚ
sytuacji dochodowej gospodarstwa domowe
wb pierwszej kolejnoĂci chroniÈ potrzeby
podstawowe (niĝszego rzÚdu), wb tym ĝywnoĂciowe (efekt zapadki).
Potrzeby ĝywnoĂciowe, zgodnie zbkluczowymi teoriami ibkoncepcjami hierarchizacji
potrzeb ludzkich, zaproponowanymi m.in.
przez A.H. Maslowa (1954), C.P. Alderfera (1972), D.C. McClellanda (1975) czy
M. Max-Neefa (1991), naleĝÈ do podstawowych potrzeb fizjologicznych czïowieka
ibuwaĝane sÈ za najwaĝniejsze potrzeby kaĝdej jednostki, których speïnienie warunkuje
rozwój dalszych potrzeb.
¿ywnoĂÊ konsumowana wb gospodarstwach domowych pochodzi zb trzech podstawowych ěródeï. Po pierwsze, moĝe ona
pochodziÊ zb wïasnego gospodarstwa lub
dziaïki, co wbliteraturze tematycznej okre104

Ălane jest mianem samozaopatrzenia lub
spoĝyciem naturalnym. Owa autokonsumpcja jest jednym zb kluczowych czynników
wpïywajÈcych na zachowania ĝywnoĂciowe
wb gospodarstwach domowych, ab zwïaszcza rolników ib pracowników uĝytkujÈcych
gospodarstwo rolne, natomiast wb innych
grupach gospodarstw ma niewielkie znaczenie (Gutkowska, Ozimek i Laskowski, 2001,
s. 116). Kolejnym waĝnym ěródïem zaspokajania potrzeb ĝywnoĂciowych ludnoĂci sÈ
zakupy rynkowe, zwane takĝe spoĝyciem
rynkowym lub towarowym, które sÈ finansowane zb dochodów osobistych ludnoĂci
ib dotyczÈ jedynie tych zakupów ĝywnoĂci,
które sÈ dokonywane przez konsumentów
na rynku zorganizowanym. Trzecim moĝliwym sposobem pozyskiwania ĝywnoĂci jest
spoĝycie spoïeczne, zwane równieĝ spoĝyciem zbiorowym, które jest finansowane
przez pañstwo. ¥rodki na ten cel pochodzÈ
zb budĝetu centralnego lub zasobów finansowych wïadz lokalnych. Zwykle pomoc ta
jest bezpïatna lub odpïatna czÚĂciowo.
Wraz zb rozwojem gospodarczym kraju
istotnÈ cechÈ przemian wběródïach pozyskiwania ĝywnoĂci staje siÚ przechodzenie od
samozaopatrzenia wbĝywnoĂÊ do czÚstszych
zakupów na rynku. Zmiany, jakie moĝna
zaobserwowaÊ wb tym zakresie obejmujÈ
cechy zarówno iloĂciowe, jak ibjakoĂciowe,
wynikajÈce gïównie zb modernizacji zakïadów produkujÈcych ĝywnoĂÊ, które systematycznie udoskonalajÈ swoje produkty
oraz poszerzajÈ ich asortyment. W literaturze przedmiotu proces odchodzenia od
spoĝycia naturalnego okreĂlany jest denaturalizacjÈ spoĝycia. Wzbogacanie rynku
wb coraz bardziej zróĝnicowane produkty
ĝywnoĂciowe przyczynia siÚ do permanentnego zmniejszenia samozaopatrzenia na
rzecz zakupów rynkowych (Zalega, 2011).
Konsument, bÚdÈc suwerennym uczestnikiem rynku, sam ksztaïtuje poziom
ib strukturÚ wydatków na dobra ib usïugi
ĝywnoĂciowe, które sÈ efektem realizacji
odczuwanych potrzeb, aspiracji ibmoĝliwoĂci finansowych. Przemiany wydatków na
ĝywnoĂÊ znajdujÈ zbkolei odbicie wbiloĂciowym spoĝyciu produktów ĝywnoĂciowych
przez gospodarstwa domowe (tabela 11).
Poziom spoĝycia wiÚkszoĂci artykuïów
ĝywnoĂciowych zaleĝy wbduĝym stopniu od
dochodów seniorów. Wraz ze wzrostem
poziomu zamoĝnoĂci gospodarstw domowych wb wieku 65+ roĂnie poziom spoĝycia niektórych artykuïów ĝywnoĂciowych.
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Tabela 11. PrzeciÚtne miesiÚczne spoĝycie produktów ĝywnoĂciowych na 1 osobÚ wb gospodarstw
domowych osób wbwieku 65+

Toruñ

Biaïystok

Lublin

Katowice

Gdañsk

Wrocïaw

Poznañ

ódě

Kraków

Warszawa

Artykuïy ĝywnoĂciowe

Ogóïem

Miejsce zamieszkania

Pieczywo ( wbkg)

4,76

4,51

4,60

4,59

4,63

4,61

4,59

5,03

5,26

5,25

4,59

MÈka (w kg)

1,08

1,02

1,08

1,09

1,05

1,07

1,06

1,09

1,10

1,14

1,06

Kasze ibpïatki (w kg)

0,48

0,51

0,48

0,42

0,62

0,49

0,49

0,47

0,46

0,43

0,44

Makaron (w kg)

0,46

0,45

0,47

0,46

0,48

0,44

0,47

0,45

0,47

0,47

0,45

Ryĝ ( wbkg)

0,25

0,29

0,26

0,21

0,25

0,27

0,26

0,29

0,28

0,21

0,23

Warzywa (w tym ziemniaki) (w kg) 12,12 12,59 12,11 11,96 12,03 12,14 12,06 11,59 12,61 12,36 11,72
Owoce (w kg)

4,83

5,18

4,93

4,26

4,86

4,90

4,91

4,38

4,99

4,97

4,89

MiÚso (w kg)

6,96

5,96

6,75

7,43

7,28

6,96

7,31

7.98

6,26

6,59

7,09

Ryby (w kg)

0,52

0,67

0,62

0,42

0,52

0,59

0,65

0,46

0,44

0,36

0,46

Margaryna ibpozostaïe tïuszcze
roĂlinne (w kg)

1,12

1,16

1,09

1,23

1,14

1,05

1,09

1,12

1,13

1,08

1,10

Mleko (w l)

4,03

4,06

3,99

4,32

4,11

3,57

3,96

4,01

4,08

4,19

3,99

Jogurty ibnapoje mleczne (w l)

0,60

0,73

0,67

0,56

0,63

0,71

0,68

0,42

0,52

0,54

0,66

Sery twarogowe (w kg)

0,62

0,71

0,66

0,54

0,58

0,63

0,70

0,61

0,54

0,52

0,66

Sery dojrzewajÈce ibtopione (w kg)

0,41

0,53

0,42

0,33

0,41

0,43

0,45

0,37

0,39

0,35

0,40

Tïuszcze zwierzÚce (w kg)

0,60

0,51

0,54

0,56

0,71

0,62

0,58

0,61

0,66

0,64

0,59

Jaja (w szt.)

15,99 16,73 15,46 15,23 16,03 15,57 14,96 15,83 16,98 17,02 16,06

Herbata (w kg)

0,09

0,09

0,08

0,09

0,09

0,09

0,10

0,08

0,09

0,11

0,09

Kawa (w kg)

0,30

0,26

0,26

0,21

0,23

0,25

0,27

0,24

0,22

0,19

0,20

Cukier (w kg)

1,66

1,58

1,64

1,79

1,60

1,72

1,68

1,64

1,73

1,69

1,58

Wody mineralne iběródlane (w l)

4,58

5,06

4,96

4,36

4,58

4,61

4,63

4,52

4,36

4,29

4,39

Soki owocowe ibwarzywne (w l)

0,71

0,96

0,79

0,53

0,76

0,74

0,72

0,69

0,75

0,49

0,71

½ródïo: badania wïasne.

W gospodarstwach domowych seniorów
osiÈgajÈcych miesiÚczne dochody per
capita powyĝej 4000,00 zï, wb porównaniu
zb rodzinami ob najniĝszych dochodach (do
2000,00b zï na 1 osobÚ) spoĝywano ponad
trzykrotnie wiÚcej soków owocowych
ib warzywnych, jogurtów ib napojów mlecznych, prawie dwuipóïkrotnie wiÚcej ryb
oraz warzyw ib prawie dwukrotnie wiÚcej
owoców. Natomiast wb gospodarstwach
seniorów ob najniĝszych dochodach spoĝywano wiÚcej pieczywa, mÈki, ziemniaków
ib cukru. Ponadto, bez wzglÚdu na poziom
zamoĝnoĂci gospodarstw domowych, ponad
1/3 seniorów twierdziïa, ĝe sukcesywnie
rezygnuje ze spoĝycia tïuszczów zwierzÚcych, wb tym masïa, na rzecz tïuszczów
roĂlinnych. Takie postÚpowanie badanych
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jest niewÈtpliwie przejawem zmian we
wzorcach wyĝywienia, polegajÈcych na
coraz czÚstszym odchodzeniu od spoĝywania tïuszczów zwierzÚcych na korzyĂÊ tych,
które nie zawierajÈ groěnego dla organizmu czïowieka cholesterolu.
Odnotowano takĝe, ĝe sïuchacze UTW
czÚĂciej niĝ seniorzy uczestniczÈcy we wspólnotach parafialnych spoĝywali kasze ibpïatki,
warzywa ibowoce, jogurty ibnapoje mleczne,
ryby oraz soki owocowe ib warzywne, natomiast mniej pieczywa, tïuszczów zwierzÚcych, jaj, mleka ibziemniaków.
Spoĝycie ĝywnoĂci jest skorelowane
zb miejscem zamieszkania. UtrzymujÈ siÚ
róĝnice wb modelu spoĝycia artykuïów
ĝywnoĂciowych pomiÚdzy poszczególnymi
miastami. Pieczywa ibproduktów zboĝowych
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na osobÚ najwiÚcej spoĝywali mieszkañcy
Lublina (5,26 kg) ibBiaïegostoku (5,25 kg),
ab najmniej Gdañska (4,59 kg) ib Torunia
(4,59 kg). Kasz ibpïatków na osobÚ najwiÚcej
spoĝywali seniorzy mieszkajÈcy wbPoznaniu
(0,62 kg), zaĂ najmniej osoby wbwieku 65+
mieszkajÈce wb odzi (0,42b kg). NajwiÚcej
miÚsa ibprzetworów miÚsnych na osobÚ spoĝywano wbKatowicach (7,98 kg), abnajmniej
wb Warszawie (5,96 kg). Z kolei najwiÚcej
mleka na osobÚ spoĝywano wbodzi (4,32 l),
zaĂ najmniej we Wrocïawiu (3,57 l). Jogurtów ibnapojów mlecznych na osobÚ najwiÚcej spoĝywali seniorzy mieszkajÈcy wbWarszawie (0,73 l), zaĂ najmniej pochodzÈcy
zbKatowic (0,42 l). Natomiast najwiÚcej ryb
na osobÚ spoĝywali seniorzy zamieszkujÈcy
WarszawÚ (0,67 kg), abnajmniej pochodzÈcy
zbLublina (0,36 kg).
Najwyĝsze spoĝycie na osobÚ owoców
odnotowano wbWarszawie (5,18 kg), abnajniĝsze wbodzi (4,26 kg). Warzyw najwiÚcej
spoĝywali seniorzy zamieszkujÈcy Lublin
(12,61 kg), abnajmniej mieszkajÈcy wbToruniu (11,72 kg). JeĂli zaĂ chodzi obsoki owocowe ib warzywne, to najwiÚcej na osobÚ
spoĝywali ich seniorzy mieszkajÈcy wbWarszawie (0,96 l), najmniej zaĂ zamieszkujÈcy
Biaïystok (0,49 l).
W kontekĂcie przeprowadzonego badania moĝna wnioskowaÊ, ĝe przeciÚtne miesiÚczne spoĝycie wybranych produktów
ĝywnoĂciowych nie jest wyrazem zadowalajÈcego poziomu ĝycia badanych gospodarstw domowych, lecz raczej konsekwencjÈ koniecznoĂci przeznaczania wiÚkszych
sum na inne cele, gïównie utrzymanie
mieszkania. Dotyczy to zwïaszcza gospodarstw miejskich, uzaleĝnionych wb tych
opïatach od polityki pañstwa. Naleĝy wbtym
miejscu zaznaczyÊ, ĝe przeprowadzona
analiza przeciÚtnego miesiÚcznego spoĝycia produktów ĝywnoĂciowych na 1 osobÚ
nie pozwala na wyciÈgniÚcie jednoznacznych wniosków co do wzorca ich spoĝycia
wbposzczególnych miastach.
Jak pokazujÈ wyniki przeprowadzonego
badania, wĂród wielu determinant wpïywajÈcych na wybór produktów ĝywnoĂciowych
istotnÈ rolÚ odgrywajÈ uwarunkowania
ekonomiczne (przede wszystkim cena produktu). Na cenÚ, jako determinant decydujÈcy ob zakupie okreĂlonego produktu
ĝywnoĂciowego, wskazaïo ponad 3/5 seniorów. Z kolei co drugi badany twierdziï,
ĝe istotnym uwarunkowaniem zwiÈzanym
bezpoĂrednio zbatrybutami produktów ĝyw106

noĂciowych jest ĂwieĝoĂÊ oraz cechy sensoryczne: wyglÈd, wartoĂci odĝywcze, cechy
zwiÚkszajÈce funkcjonalnoĂÊ ib uïatwiajÈce
przygotowanie posiïków. Natomiast zdaniem co trzeciego seniora istotnym czynnikiem przesÈdzajÈcym obzakupie produktów
ĝywnoĂciowych sÈ determinanty indywidualne, tj. przyzwyczajenie czy postrzeganie
marki producenta.
JeĂli zaĂ chodzi obpïeÊ, to zgodnie zbtradycyjnym podziaïem ról odgrywanych
wb polskiej rodzinie wb procesie zakupu,
kobiety wbwiÚkszym stopniu sÈ nabywcami
dóbr ĝywnoĂciowych. Przeszïo 3/5 badanych byïo zdania, ĝe decyzje ob zakupie
ĝywnoĂci podejmowane sÈ wb ich gospodarstwach domowych przez kobiety. Jedynie co piÈty senior twierdziï, ĝe decyzje
obzakupie ĝywnoĂci majÈ charakter decyzji
wspólnej.

12. Podsumowanie
KluczowÈ cechÈ preferencji konsumpcyjnych gospodarstw domowych osób
wb starszym wieku, ab wb efekcie ib modelu
konsumpcji, jest ich wyposaĝenie wb dobra
trwaïego uĝytku, które tworzÈ tzw. infrastrukturÚ domowÈ. W zachowaniach konsumenckich, oprócz nabywania ibuĝytkowania dóbr trwaïego uĝytku, duĝe znaczenie
odgrywa samo ich posiadanie. Gospodarstwa domowe seniorów sÈ najlepiej wyposaĝone wb pralki, chïodziarki/zamraĝarki,
odbiorniki telewizyjne, telefony komórkowe ib odkurzacze elektryczne, najsïabiej
zaĂ wb– kuchenki elektryczne zbpïytÈ ceramicznÈ, odtwarzacze MP3, kamery wideo,
zestaw kina domowego oraz jednoĂlady
(motocykl/motorower).
Z obserwacji zmian poziomu wyposaĝenia gospodarstw domowych seniorów
wynika jednoznacznie, ĝe poprawa wyposaĝenia ma charakter nie tylko iloĂciowy,
ale przede wszystkim jakoĂciowy. ZaobserwowaÊ moĝna wyraěny wzrost wyposaĝenia wb dobra teleinformatyczne, które
ĂwiadczÈbobunowoczeĂnieniu wzorców konsumpcji.
W przypadku artykuïów ĝywnoĂciowych
poziom ich spoĝycia zaleĝy wbduĝej mierze
od dochodów seniorów. W najzamoĝniejszych gospodarstwach seniorów, wbporównaniu zb rodzinami ob najniĝszych dochodach, spoĝywa siÚ wiÚcej soków owocowych
ib warzywnych, jogurtów ib napojów mlecznych, ryb, oraz warzyw ibowoców. Natomiast
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wbgospodarstwach obnajniĝszych dochodach
kupuje siÚ wiÚcej pieczywa, mÈki, ziemniaków ib cukru. Ponadto, bez wzglÚdu na
poziom zamoĝnoĂci wb ponad 30% gospodarstw seniorów tïuszcze zwierzÚce, wbtym
masïo, sÈ sukcesywnie zastÚpowane przez
tïuszcze roĂlinne. Takie postÚpowanie
osób wb wieku 65+ jest przejawem dbania
obswoje zdrowie ibograniczanie spoĝywania
groěnego dla organizmu czïowieka cholesterolu.
Przypisy
1

W literaturze anglosaskiej stosuje siÚ podziaï
osób starszych na trzy grupy: 1) mïodzi starzy
(young old) – osoby wb wieku 60/65–74 lata,
2)b starzy starzy (old old) – wb wieku 75–84 lata
ib 3)b najstarsi starzy (the oldest old) – osoby
wb wieku 85 lat ib wiÚcej. PrzyjÚty wb badaniu podziaï wieku starszego jest zbliĝony do
podziaïu zaproponowanego przez WHO. Autor
badania przyjÈï podziaï wieku starszego na:
1)bwiek podeszïy, do którego zaliczajÈ siÚ osoby
miÚdzy 65. ab 74. rokiem ĝycia, 2) wiek starczy,
gdzie kwalifikujÈ siÚ osoby miÚdzy 75. ab 84.
rokiem ĝycia, oraz 3) wiek sÚdziwy, do którego
naleĝÈ osoby powyĝej 85. roku ĝycia. Wedïug
ONZ za umowny poczÈtek staroĂci uwaĝa siÚ
65. rok ĝycia. Naleĝy jednak pamiÚtaÊ, ĝe staroĂÊ
nie wiÈĝe siÚ jedynie zb liczbÈ lat, którÈ dana
osoba przeĝyïa. Odróĝniamy wiek kalendarzowy
(chronologiczny, metrykalny) ibwiek biologiczny.
Wpïyw wielu czynników powoduje niejednokrotnie bardzo duĝe rozbieĝnoĂci miÚdzy wiekiem kalendarzowym ab wiekiem biologicznym.
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