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Wprowadzenie

Zagadnienie poziomu życia jest jednym z ważniejszych pojęć wy-
stępujących w polityce społecznej oraz dokumentach strategicznych 
dotyczących rozwoju społecznego. Na przestrzeni ostatnich lat wy-
raźnie wzrasta również zainteresowanie badawcze aspektami pozio-
mu życia, jakości życia czy warunków życia w wybranej przestrzeni 
publicznej. W literaturze przedmiotu pojęcie poziomu życia nie jest 
jednoznacznie sprecyzowane. Istnieje wiele rozbieżności w sposobie 
jego definiowania, co sprawia, że niejednokrotnie bywają one stoso-
wane wręcz jak synonimy. Wielu badaczy próbuje określić, czym jest 
poziom życia i czym różni się od pokrewnych kategorii, takich jak wa-
runki życia, jakość życia czy dobrobyt społeczny. Pojawiają się trud-
ności związane zarówno w merytorycznym (co badać?), jak i metodo-
logicznym (w jaki sposób badać?) podejściu do rozważanego pojęcia. 

Jedną z pierwszych definicji poziomu życia, która stała się pod-
stawą dla kolejnych prób precyzowania tego pojęcia, była definicja 
utworzona przez komisję ekspertów Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych w 1954 roku1, według których pojęcie poziomu życia obejmuje 
„całokształt rzeczywistych warunków życia ludzi oraz stopień ich ma-
terialnego i kulturalnego zaspokojenia potrzeb poprzez strumień dóbr 
i usług odpłatnych, a także pochodzących z funduszów społecznych”2. 
Definicja poziomu życia przedstawiona przez komisję ekspertów ONZ 
była i jest do tej pory podstawą wielu innych definicji tego pojęcia. 
T. Słaby wskazuje, że „poziom życia definiowany jako stopień zaspo-
kojenia potrzeb materialnych odnosi się do podstawowych – w hie-
rarchii – potrzeb życia człowieka (potrzeb fizjologicznych)”3. Bardziej 
„infrastrukturalne” podejście do poziomu życia prezentuje w swojej 
definicji Z. Żekoński, pisząc, że jest to „całokształt warunków, w ja-
kich żyje społeczeństwo, grupa społeczno-zawodowa, gospodarstwo 

1 A. Majka, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludności województwa podkarpackiego, 
[w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Nr 39 (3/2014), www.ur.edu.pl

2 J. Pisany, Poziom i jakość życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania, Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LV, zeszyt 2, 1993, www.repozytorium.amu.edu.pl

3 A. Migała-Warchoł, Ocena zróżnicowania poziomu życia mieszkańców województwa 
podkarpackiego, [w:] red. B. Borkowski, Metody ilościowe w badaniach Ekonomicznych, 
Tom XI/2, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Informatyki 
i Matematyki, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Warszawa 2010, www.bazekon.icm.edu.pl
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domowe lub jednostka, wyrażających się przede wszystkim w udo-
godnieniach dotyczących procesu zaspokojenia potrzeb indywidual-
nych i zbiorowych, a więc: w warunkach, w których przebiega za-
chowanie konsumpcyjne, w warunkach ekologicznych, w warunkach 
pracy, w warunkach czasu wolnego i sposobach jego wykorzystania, 
w niektórych aspektach organizacji życia społecznego, na przykład 
bezpieczeństwa osobistego”4. C. Bywalec podaje następującą defini-
cję poziomu życia: „poziom życia jest to stopień zaspokojenia potrzeb 
ludzkich wynikający z konsumpcji dóbr materialnych i usług”. Powyż-
sza definicja została rozszerzona przez C. Bywalca i S. Wydymusa 
w następujący sposób: „poziom życia – stopień zaspokojenia potrzeb 
ludności wynikający z konsumpcji wytworzonych przez człowieka dóbr 
materialnych i usług oraz wykorzystania walorów środowiska natural-
nego i społecznego.” Natomiast J. Piasny poziom życia określił poprzez 
„jakość warunków egzystencji w sensie stopnia zaspokojenia ważniej-
szych potrzeb, urządzenia się, wygody i przyjemności życia”5. E. Al-
lardt przyjął, że na dobrobyt społeczny składają się trzy sfery potrzeb 
ludzkich: posiadanie, uczucie oraz istnienie6. Sposób mierzenia wiel-
kości dobrobytu zależy też od tego, jak się go definiuje – w sposób 
absolutny lub względny. W pierwszym przypadku kategoria dobroby-
tu opiera się na pojęciu stanu zaspokojenia potrzeb (zwłaszcza tych 
wyższych, ekskluzywnych) definiowanych w konkretnych kategoriach 
ilościowych i wartościowych. Natomiast w ujęciu względnym bazuje na 
odniesieniu poziomu zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych do 
poziomu ich zaspokojenia przez inne społeczeństwa, grupy społeczne, 
jednostki. Pojawiają się też nowe wymiary dobrobytu i ubóstwa wyni-
kające z rozwoju cywilizacyjnego7.

Poziom życia może być rozpatrywany w różnych płaszczyznach: 
w odniesieniu do całej ludności, w oddzielnych grupach ludności, 
a także w odniesieniu tylko do rodzin8. Ponadto jest pojęciem uwarun-
kowanym przez szereg różnych czynników (takich jak: praca-docho-

4 A. Majka, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludności województwa podkarpackiego, 
[w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Nr 39 (3/2014), www.ur.edu.pl

5 A. Migała-Warchoł, Ocena zróżnicowania poziomu życia mieszkańców województwa 
podkarpackiego, [w:] red. B. Borkowski, Metody ilościowe w badaniach Ekonomicznych, 
Tom XI/2, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Informatyki 
i Matematyki, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Warszawa 2010, www.bazekon.icm.edu.pl

6 Red. K. Błoński, A. Burlita, J. Witek, Pomiar jakości życia na poziomie lokalnym, Rozprawy 
i studia T. (MLV) 981, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2017, www.akademia.edu.pl

7 E. Polak, Jakość życia w polskich województwach – analiza porównawcza wybranych 
regionów, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Nr 48 (4/2016), www.cejsh.icm.
edu.pl

8 J. Pisany, Poziom i jakość życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania, Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LV, zeszyt 2, 1993, www.repozytorium.amu.edu.pl
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dy, zdrowie, warunki mieszkaniowe, transport, edukacja, czas wolny 
i ochrona środowiska), zaś wyniki badań zależą od ich doboru. 

Niniejszy raport z badania pn. „Diagnoza poziomu życia rodziny, 
której dziecko objęto rocznym obowiązkiem przygotowania przed-
szkolnego” jest efektem badania przeprowadzonego w 2018 roku 
wśród rodziców dzieci objętych rocznym obowiązkiem przygotowania 
przedszkolnego, zamieszkujących województwo podkarpackie.

Głównym celem badania było zdiagnozowanie poziomu życia pod 
względem ekonomicznym, społecznym i zdrowotnym dzieci objętych 
rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego z terenu woje-
wództwa podkarpackiego. Szczegółowe cele badawcze obejmowały:
1. Określenie warunków mieszkaniowych.
2. Określenie sytuacji materialnej rodziny i czynników na nią 

wpływających.
3. Korzystanie z pomocy i wsparcia udzielanego przez instytucje po-

mocy społecznej i organizacje pozarządowe.
4. Oczekiwania względem władz rządowych i samorządowych w za-

kresie udzielania pomocy rodzinom z dziećmi.
5. Problemy dotykające rodziny i perspektywa zmian na lepsze.
6. Funkcje realizowane wobec dziecka.
7. Oczekiwania względem szkoły w zakresie realizacji funkcji oraz 

wsparcia udzielanego dzieciom.
8. Określenie sytuacji bytowej dziecka.
9. Określenie stanu zdrowia dziecka.

Zaznaczyć należy, iż duże wsparcie przy realizacji badania dla Re-
gionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie okazali dyrekto-
rzy przedszkoli oraz szkół z oddziałami przygotowania przedszkolne-
go funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego. Dzięki 
ich pomocy i zaangażowaniu możliwe było dotarcie do rodziców dzie-
ci, które objęte były obowiązkiem przygotowania przedszkolnego. 
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Metodologia badania

W celu realizacji ww. badania przeprowadzone zostało losowanie 
33 przedszkoli oraz szkół z oddziałami przygotowania przedszkolnego 
funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego. Badaniem 
objęto łącznie 281 rodziców dzieci objętych rocznym obowiązkiem 
przygotowania przedszkolnego. Do wyników badania ostatecznie za-
kwalifikowano 272 prawidłowo wypełnione ankiety z 32 przedszko-
li i oddziałów przygotowania przedszkolnego. Respondenci biorący 
udział w badaniu wypełniali, przygotowany w formie papierowej, 
kwestionariusz ankiety składający się z 23 pytań (w tym 5 filtrują-
cych) oraz 6 pytań metryczkowych. 

Przeprowadzone badanie miało charakter ilościowy, którego ce-
lem jest pomiar określonego zjawiska. Badania ankietowe zazwyczaj 
realizowane są na próbach liczących kilkuset respondentów, przez 
co umożliwiają dotarcie do ich dużej liczby. Ponadto dają możliwość 
uogólniania wyników na populację generalną. Są one przydatne w roz-
poznawaniu sytuacji materialnej rodzin, a w badaniach dotyczących 
poziomu i jakości życia w szczególności9.

Przeważającą grupą osób biorących udział w badaniu były kobie-
ty, które stanowiły ponad 80% respondentów. 3 osoby, wypełniając 
ankietę, nie zaznaczyły płci. Rozkład ten może być spowodowany 
faktem, iż to matki najczęściej przyprowadzają i odbierają dziecko 
z przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole i to one poproszone 
zostały o wypełnienie ankiety.

9 J. Pisany, Poziom i jakość życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania, Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LV, zeszyt 2, 1993, www.repozytorium.amu.edu.pl

Wykres nr 1. Płeć
 

1%

18%

81%

Brak odpowiedzi

Mężczyzna

Kobieta

Źródło: Opracowanie własne.
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Powyższe dane stanowią również odzwierciedlenie wyników ba-
dania realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych, wśród ro-
dziców 6- i 7-latków. Spośród wszystkich badanych rodziców aż 80% 
wskazało, że w ich rodzinie najczęściej ze szkołą/przedszkolem kon-
taktuje się matka dziecka10.

Informacji na temat swojego wykształcenia udzieliło 270 respon-
dentów. Struktura ta jest zróżnicowana i przedstawia się następują-
co: najwięcej, bo 48% respondentów, posiada wyższe wykształcenie, 
39% zadeklarowało wykształcenie średnie (w tym: ogólnokształcące 
oraz zawodowe i policealne). Pełny rozkład procentowy wykształcenia 
badanych przedstawia wykres nr 2.

10 Badanie 6 i 7-latków – rok szkolny 2012/2013, red. R. Kaczan, P. Rycielski, Instytut Badań 
Edukacyjnych, Warszawa 2014, www.ide.edu.pl

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres nr 2. Wykształcenie

1%

48%

28%

11%

10%

3%

Brak odpowiedzi

Wyższe

Średnie
zawodowe/policealne

Średnie ogólnokształcące

Zasadnicze zawodowe

Podstawowe/gimnazjalne

* Nie wliczając świadczenia wychowawczego 500+.

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres nr 3. Dochód przypadający na jednego członka rodziny
                      w 2017 roku*  

2%

27%

50%

21%

Brak odpowiedzi

Powyżej 1000 zł
na osobę

 

Od 514 zł do 1000 zł
na osobę

Do 514 zł na osobę
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Dochody są głównym miernikiem poziomu życia rodzin. Analizu-
jąc dochód przypadający na jednego członka rodziny w 2017 roku, 
zauważyć można, że 50% badanych wskazało przedział od 514 zł do 
1000 zł. Dochód powyżej 1000 zł na osobę deklaruje 27% badanych, 
nieco mniej osób wskazało do 514 zł.

Ponad połowa respondentów uczestniczących w badaniu zamiesz-
kuje tereny wiejskie, znacznie mniej miasta poniżej 50 tys. Tylko 
12% badanych mieszka w miastach powyżej 50 tys.

Tabela nr 1. Typ gospodarstwa domowego

Liczba %

Samotny rodzic/opiekun dziecka 11 4%

Samotny rodzic/opiekun + 2 dzieci 6 2%

Samotny rodzic/opiekun + 3 dzieci i więcej 1 0%

Rodzice/opiekunowie + 1 dziecko 38 14%

Rodzice/opiekunowie + 2 dzieci 155 57%

Rodzice/opiekunowie + 3 i więcej dzieci 59 22%

Inne gospodarstwo domowe 2 1%

Suma 272 100%

Źródło: Opracowanie własne.

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres nr 4. Miejsce zamieszkania 

1%

12%

20%

67%

Brak odpowiedzi

Miasto powyżej 50 tys.

Miasto poniżej 50 tys.

Wieś
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Większość respondentów biorących udział w badaniu to oboje ro-
dzice (opiekunowie), którzy posiadają dwoje dzieci, niespełna jedna 
czwarta badanych posiada 3 i więcej dzieci. Z kolei 18 badanych to 
samotni rodzice (opiekunowie). 

Tabela nr 2. Sytuacja zawodowa

Liczba %

Samotny rodzic/opiekun pracujący 10 4%

Samotny rodzic/opiekun niepracujący, 
pobierający zasiłek 6 2%

Samotny rodzic/opiekun niepracujący, 
niepobierający zasiłku 1 0%

Rodzice/opiekunowie pracują 135 50%

Jeden z rodziców/opiekunów pracuje, 
drugi nie pracuje – pobiera zasiłek 35 13%

Jeden z rodziców/opiekunów pracuje, 
drugi nie pracuje – nie pobiera zasiłku 77 28%

Rodzice/opiekunowie nie pracują – pobierają zasiłek 2 1%

Rodzice/opiekunowie nie pracują – jedno pobiera zasiłek 1 0%

Rodzice/opiekunowie nie pracują – nie pobierają 
zasiłków 3 1%

Brak odpowiedzi 2 1%

Suma 272 100%

Źródło: Opracowanie własne.

Połowę osób uczestniczących w badaniu stanowią rodzice (opieku-
nowie), którzy oboje pracują. Spośród respondentów, którzy wska-
zali, że pracuje tylko jedno z rodziców (opiekunów), 28% odpowie-
działo, że drugi rodzic (opiekun) nie pobiera zasiłku. Szczegółowe 
informacje przedstawia powyższa tabela.
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Analiza wyników badania

Rodzina jako instytucja społeczna jest odpowiedzialna za proces so-
cjalizacji jednostki. To na niej spoczywa obowiązek zapewnienia opie-
ki i zabezpieczenia potrzeb dziecka. Niewątpliwie największe znacze-
nie na rozwój dziecka ma sytuacja mieszkaniowa rodziny. Zbyt duże 
zagęszczenie na małej powierzchni większej liczby osób może sprzy-
jać powstawaniu konfliktów oraz niekorzystnie wpływać na integra-
cję wszystkich członków rodziny. Jeżeli dodatkowo korzysta się w tych 
pomieszczeniach z Internetu, ogląda telewizję czy też słucha radia, 
wówczas nadmiar działających bodźców przyczynia się do powstawa-
nia u dziecka nadpobudliwości, uniemożliwia koncentrację uwagi oraz 
utrudnia osiągnięcie dobrych wyników w nauce. Z drugiej zaś strony 
nawet niewielkie, ale własne mieszkanie daje większe poczucie stabili-
zacji i bezpieczeństwa niż większe mieszkanie komunalne lub wynajęte. 

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres nr 5. Rodzaj mieszkania 

0,7%

0,4%

1,5%

1,9%

7,8%

9,6%

14,1%

64,8%

Brak odpowiedzi

Lokatorskie spółdzielcze prawo
do lokalu mieszkalnego

Mieszkanie komunalne

Własnościowe spółdzielcze prawo
do lokalu mieszkalnego

Mieszkanie wynajęte

Dom wielorodzinny

Mieszkanie własnościowe
(własność odrębna)

Dom jednorodzinny
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Zdecydowana większość badanych rodzin mieszka w domu jed-
norodzinnym. Jest to zrozumiałe, ponieważ większość responden-
tów zamieszkiwała miasta poniżej 50 tys. mieszkańców oraz tereny 
wiejskie, na których przeważa ten typ zabudowy. W mieszkaniu wła-
snościowym mieszkała co siódma rodzina, natomiast w domu wielo-
rodzinnym prawie jedna dziesiąta badanych. Niewielką, ale jednak 
znaczącą grupę stanowiły rodziny wynajmujące mieszkanie. 

Tabela nr 3. Zaopatrzenie mieszkania w infrastrukturę

Źródło: Opracowanie własne.

Wraz ze wzrostem zamożności zmieniają się warunki mieszka-
niowe rodzin. Wyposażenie mieszkania w instalacje sanitarne jest 
podstawowym warunkiem technicznym, jaki powinny spełniać budyn-
ki mieszkalne. Niemal wszyscy badani posiadają łazienkę i ubikację 
w mieszkaniu. Podobnie sytuacja wygląda z zaopatrzeniem w ciepłą 
wodę. Społeczne zróżnicowanie w tym względzie jest niewielkie, tyl-
ko jedna osoba nie posiada w mieszkaniu łazienki. Większość respon-
dentów ma możliwość korzystania z oddzielnej kuchni, zaś 5% nie 
posiada oddzielnej kuchni w mieszkaniu.

WC – znajduje się: Liczba %

w mieszkaniu 265 97%

poza mieszkaniem 1 0%

poza budynkiem 1 0%

brak odpowiedzi 5 2%

Suma 272 100%

Woda ciepła – jest: Liczba %

w mieszkaniu 268 99%

poza budynkiem 1 0%

brak ciepłej wody 1 0%

brak odpowiedzi 2 1%

Suma 272 100%

Łazienka – znajduje się: Liczba %

w mieszkaniu 265 97%

poza mieszkaniem 2 1%

brak łazienki 1 0%

brak odpowiedzi 4 1%

Suma 272 100%

Oddzielna kuchnia
– znajduje się
w mieszkaniu:

Liczba %

tak 254 93%

nie 13 5%

brak danych 5 2%

Suma 272 100%
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Źródło: Opracowanie własne.

Ogrzewanie w przeważającej liczbie mieszkań respondentów jest 
węglowe. Niewątpliwie wpływ na popularność tego rodzaju ogrzewa-
nia ma fakt, że większość badanych mieszka w domu jednorodzin-
nym (64,6%) oraz wielorodzinnym (9,6%). Drugą w kolejności formą 
uzyskania ciepła jest ogrzewanie gazowe. Popularność tego ogrze-
wania spowodowana może być dużą uniwersalnością w zastosowa-
niu tej metody, kotły gazowe można montować zarówno w domach 
wolnostojących, jak i w mieszkaniach. Na wykresie nie uwzględniono 
odpowiedzi „brak ogrzewania”, którą wskazał jeden respondent, po-
nieważ tak małą liczbę program zaokrąglał i pokazywał jako „0%”, co 
niewątpliwie wprowadzałoby w błąd czytelnika.

Wykres nr 6.  Rodzaje ogrzewania 
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Źródło: Opracowanie własne.

Gospodarstwa domowe posiadają sprzęty i urządzenia o charakte-
rze użytkowym, które służą do zaspokojenia podstawowych potrzeb, 
oraz te o znaczeniu prestiżowym, świadczące o wysokiej pozycji fi-
nansowej ich posiadaczy. „Stopień wyposażenia gospodarstw domo-
wych w dobra trwałego użytkowania jest ściśle związany z ich sytu-
acją materialną. Im wyższy stopień zamożności, tym większa liczba 
oraz lepsza jakość dóbr, jakie znajdują się na wyposażeniu gospodar-
stwa. Stopień wyposażenia w te dobra jest zatem jednym z wyznacz-
ników poziomu życia rodzin a także jakości ich życia”11.

11 Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Warunki życia ludności w województwie podkarpackim 
w latach 2013-2017, Rzeszów 2018 r., www.rzeszow.stat.gov.pl

Wykres nr 7. Posiadane sprzęty w gospodarstwie domowym
 /pytanie wielokrotnego wyboru*/

 

* Wartości nie sumują się.
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Najbardziej podstawowym i powszechnym urządzeniem występują-
cym w każdym domu jest lodówka. Pralka, kuchenka, odkurzacz i te-
lewizor to sprzęty, które również cieszą się bardzo dużą popularnością. 
Niewiele mniej gospodarstw domowych posiada komputer lub tablet. 
Jak wynika z przeprowadzonego w IV kwartale 2012 roku badania 
pn. „Ubóstwo a zasobność – perspektywa poznawcza życia dzieci ob-
jętych rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego z terenu 
województwa podkarpackiego”12 w rodzinach dzieci objętych rocznym 
obowiązkiem przygotowania przedszkolnego ww. sprzęty występowały 
w podobnych proporcjach. Nastąpił znaczny wzrost gospodarstw, któ-
re posiadają zmywarkę do naczyń z 32,8% do 50,4% oraz kuchenkę 
mikrofalową z 60,3% do 70,2%. Zauważalny spadek możemy zaob-
serwować tylko w przypadku ekspresu do kawy z 36,4% do 25,4%.

Źródło: Opracowanie własne.

Główny wpływ na zaspokojenie potrzeb biologicznych i psychicz-
nych oraz - przede wszystkim - potrzeby uznania i znaczenia w gru-
pie rówieśniczej oraz środowisku społecznym, a także kontaktów spo-
łecznych ma sytuacja materialna. Trudne warunki egzystencji (złe 
odżywianie, choroby) oraz niezaspokojone potrzeby mogą negatyw-
nie wpływać na rozwój psychiczny i intelektualny dziecka. „Dziecko 
z domu o trudnej sytuacji materialnej może mieć pewne ograniczenia 

12 Obserwatorium Integracji Społecznej, Ubóstwo a zasobność perspektywa poznawcza życia 
dzieci objętych rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego z terenu województwa 
podkarpackiego, Rzeszów 2013.

Wykres nr 8. Ocena sytuacji materialnej rodziny 
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w korzystaniu z dóbr kulturalnych: brak książek, rozrywek kultural-
nych itp. Warunki takie mogą wpływać też na przeżycia emocjonalne 
i społeczne: braki w wyposażeniu w odzież, zabawki, przybory szkol-
ne, materiały do realizacji zainteresowań, sprzęt itp. Są one również 
źródłem uczuć, zazdrości i poczucia niższości w stosunku do rówieśni-
ków lepiej sytuowanych”13.

Największa część rodzin określa swoją sytuację materialną jako 
dobrą. W bardzo dobrej sytuacji materialnej znajduje się 15,1% ba-
danych. Obserwujemy wzrost zadowolenia ze swojej sytuacji w sto-
sunku do badania przeprowadzonego przez Obserwatorium Integracji 
Społecznej14, w którym respondenci określili sytuację swojej rodziny 
jaką dobrą w 35,5% przypadków oraz bardzo dobrą w 7,4%. Zmniej-
szyła się liczba rodzin w bardzo złej (z 2,5% do 0,4% wskazań) i złej 
sytuacji (z 8% do 3,7% wskazań).

Źródło: Opracowanie własne.

Wśród osób, które oceniły sytuację swojej rodziny jako złą i bardzo 
złą 63,6% uważa, że największy wpływ na ich obecną sytuację mate-

13 Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP, Rodzina a rozwój 
psychospołeczny, dziecka, www.omep.org.pl 

14 Obserwatorium Integracji Społecznej, Ubóstwo a zasobność perspektywa poznawcza życia 
dzieci objętych rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego z terenu województwa 
podkarpackiego, Rzeszów 2013.

Wykres nr 9. Czynniki wpływające na sytuację materialną
                      rodziny, N = 11 /pytanie wielokrotnego wyboru*/

* Wartości nie sumują się.
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rialną mają niskie dochody. Duża część respondentów sądzi również, 
że przyczyną tego stanu rzeczy jest brak pracy – 45,5%. Do pozo-
stałych czynników wymienianych przez osoby badane należą: choro-
ba w rodzinie, zadłużenie finansowe, rozpad rodziny i wielodzietność. 

Źródło: Opracowanie własne.

Pomoc społeczna ma za zadanie wspierać osoby i rodziny w wysił-
kach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umoż-
liwiać im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 
Ww. potrzeby powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają ce-
lom i są możliwe do zrealizowania przez pomoc społeczną. Wdraża-
ne działania powinny zmierzać do życiowego usamodzielnienia się 
osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, natomiast rodzaj 
świadczenia powinien być adekwatny do okoliczności uzasadniają-
cych udzielenie pomocy15. Zdecydowana większość, bo niemal 2/3 
rodzin, nie korzysta ze świadczeń instytucji pomocy społecznej. Po-
zostali badani otrzymują wsparcie z ww. instytucji. Należy przy tym 
zaznaczyć, że nie uwzględniono tutaj osób pobierających świadczenie 
wychowawcze 500+. 

15 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507).

Wykres nr 10. Korzystanie ze wsparcia instytucji pomocy
                        społecznej lub organizacji pozarządowych*,
                        N = 65

61,5% 1,5%

36,9%

* Bez uwzględniania świadczenia wychowawczego 500+.

Tak Nie Brak danych
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Źródło: Opracowanie własne.

Badani, których rodziny korzystają z pomocy społecznej, mają po-
dzielone zdania na temat wystarczalności otrzymywanego wsparcia. 
Swoje niezadowolenie zaakcentowało 48% badanych, zadowolonych 
jest nieco mniej respondentów - 44% osób uważa, że wsparcie jest 
wystarczające. Należy jednak mieć na uwadze, że pomoc społeczna 
ma wspierać osoby i rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji, 
gdy nie są one w stanie ich pokonać, wykorzystując własne zasoby 
i możliwości. Korzystanie z pomocy społecznej powinno prowadzić 
do usamodzielnienia się osoby, a nie stanowić źródło jej utrzymania.

Wykres nr 11. Rozkład odpowiedzi na pytanie: 
                        Czy wsparcie jest wystarczające?, N = 25
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44%
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Źródło: Opracowanie własne.

„Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i sa-
morządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, 
z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, 
innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizyczny-
mi i prawnymi”16. Głównym źródłem pomocy dla osób korzystających 
z niej jest ośrodek pomocy społecznej. Odpowiedzi takiej udzieliły 
wszystkie osoby, które otrzymały wsparcie w związku z ich trudną 
sytuacją materialną. Wśród organizacji pozarządowych respondenci 
najczęściej otrzymywali pomoc z banku żywności, w większym stopniu 
niż od powiatowego centrum pomocy rodzinie. Powodem tej sytuacji 
jest fakt, iż powiatowe centra udzielają pomocy i wsparcia w ramach 
określonych ustawowo zadań.

16 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507).

Wykres nr 12. Źródła otrzymywanej pomocy, N = 23
                       /pytanie wielokrotnego wyboru*/
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Źródło: Opracowanie własne.

Ponad połowa rodziców dzieci objętych rocznym obowiązkiem 
przygotowania przedszkolnego nie podejmuje działań nakierowanych 
na poprawę sytuacji finansowej swojej rodziny. Jedna trzecia respon-
dentów stara się poprawić sytuację swojej rodziny głównie poprzez 
różnego typu działania związane z pracą. Najwięcej osób z tej grupy 
podejmuje pracę dodatkową w ramach m.in. umowy zlecenia, nadgo-
dzin, w jednym przypadku była to służba w ramach obrony terytorial-
nej. Kolejna grupa rodziców na pytanie, jakie działania nakierowane 
na poprawę sytuacji finansowej są przez nich podejmowane, udzie-
liła odpowiedzi: praca, praca za granicą czy też powrót do pracy po 
urlopie wychowawczym. Badani podejmowali również prace dorywcze 
szczególnie w sezonie letnim. Dodatkowym działaniem było także po-
szukiwanie pracy, udział w kursach, szkoleniach, stażach, zdobycie 
nowego zawodu czy też podjęcie studiów. Kilka osób stara się popra-
wić swoją sytuację poprzez oszczędzanie - cyt. respondenta: „wszyst-
ko robię sama we własnym zakresie to co umiem i mogę zrobić”, zmia-
nę pracy oraz rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Wykres nr 13. Podejmowanie dodatkowych działań
                        nakierowanych na poprawę sytuacji finansowej
                        rodziny, N = 210
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Źródło: Opracowanie własne.

Rządowy program „Rodzina 500+” wszedł w życie 1 kwietnia 2016 
roku. Celem głównym programu jest pomoc rodzinom w wychowaniu 
dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze w wysokości 
500 złotych. Warunkiem otrzymania powyższego wsparcia jest zło-
żenie wniosku o przyznanie świadczenia. W pierwszych latach funk-
cjonowania programu świadczenie przysługiwało na drugie i kolejne 
dzieci w rodzinie. „Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Progra-
mie »Rodzina 500+«, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowaw-
cze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez 
względu na dochód osiągany przez rodzinę”17.

Zdecydowana większość osób objętych badaniem (80,9%) korzy-
sta ze świadczenia wychowawczego. Zaznaczyć należy, że badanie te-
renowe przeprowadzono w momencie gdy ww. świadczenie nie było 
jeszcze wypłacane na pierwsze dziecko, dlatego też 19,1% respon-
dentów zaznaczyło, że nie otrzymuje tego typu pomocy. 

17 www.gov.pl

Wykres nr 14. Korzystanie ze świadczenia wychowawczego 500+
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Źródło: Opracowanie własne.

Osoby, które korzystają ze świadczenia wychowawczego, zapyta-
no, w jaki sposób wpływa ono na sytuację finansową rodziny. Anali-
zując dane z powyższego wykresu, zauważalne jest, że największa 
grupa badanych zaznaczyła odpowiedź, którą można interpretować 
jako „trudno powiedzieć”. Porównując odpowiedzi pozytywne i ne-
gatywne, należy również stwierdzić, że tych pierwszych było jednak 
znacznie więcej, co oznacza, iż świadczenie ma wpływ na poprawę 
sytuacji finansowej rodziny.

* Dotyczy świadczenia wychowawczego 500+.

Wykres nr 15. Rozkład odpowiedzi na pytanie:
                        W jakim stopniu świadczenie wpływa
                        na sytuację finansową Pana(i) rodziny?*, N = 208
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Źródło: Opracowanie własne.

Świadczenie wychowawcze powinno być przeznaczane na pokrycie 
wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, tj. zaspokojeniem 
jego potrzeb i opiekę nad nim. „W przypadku gdy osoba (…) marno-
trawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je nie-
zgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świad-
czenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub 
w formie opłacania usług”18. 

Respondenci przeznaczali otrzymywane świadczenie głównie na 
zakup ubrań. Ponad połowa badanych (52,7%) za otrzymane środki 
finansowe kupuje żywność. Dość duża grupa osób, nieco mniej niż po-
łowa, kładzie nacisk na rozwój dzieci poprzez opłacanie zajęć dodat-
kowych. Świadczenie wychowawcze przeznaczane jest w mniejszym 
stopniu również na inwestycje w przyszłość dziecka i wypoczynek. 
Badani, którzy udzielili odpowiedzi inne, środki finansowe otrzyma-
ne w ramach świadczenia w większości przypadków przeznaczają na 
leczenie i rehabilitację. Kilka osób przeznacza ww. środki na opłaty 
związane z opieką nad dziećmi (żłobek, przedszkole, wynagrodzenie 
dla niani). 

18 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. 
z 2018 r., poz. 2134).
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* Wartości nie sumują się.
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Uczestnicy badania zostali poproszeni o wyrażenie swojej opinii 
dotyczącej działań, jakie powinny podjąć władze rządowe oraz samo-
rządowe w celu niesienia pomocy rodzinom z dziećmi. W opinii naj-
większej grupy badanych władze powinny skupić się na zapewnieniu 
bezpłatnej opieki nad dziećmi w godzinach dostosowanych do potrzeb 
rodziców. Tego typu wsparcie jest najbardziej przydatne rodzicom 
czynnym zawodowo, a zwłaszcza tej grupie, która podejmuje dodat-
kowe działania nakierowane na poprawę sytuacji swojej rodziny. Ro-
dzice oczekują również pomocy w organizacji wyjazdów wakacyjnych 
oraz zwiększenia liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach. Pozostałe 
formy wsparcia oczekiwane przez rodziców to m.in. bezpłatne zajęcia 
dodatkowe, np. nauka języka obcego, darmowy basen, kino, bilety 
do muzeów.

Źródło: Opracowanie własne.
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* Wartości nie sumują się.
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Ponadto kilka osób oczekuje wsparcia finansowego, ale równocze-
śnie pojawiły się głosy przeciwne - jeden z badanych napisał, że: „na-
leży obniżyć podatki, a nie tworzyć programy socjalne”. Mniejsza gru-
pa osób chciałaby bezpłatnego wyżywienia w szkołach, przedszkolach 
i w żłobkach. 

Źródło: Opracowanie własne.

Instytucja rodziny we współczesnym, ciągle zmieniającym się 
świecie zmaga się z wieloma problemami. Bardzo często trudności, 
jakie napotyka rodzina, wynikają z położenia ekonomicznego. Ważne 
jest, aby nie unikać odpowiedzialności, należy natomiast stawić czoła 
problemom i próbować je rozwiązać.
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Wykres nr 18. Problemy dotykające rodzinę
                       /pytanie wielokrotnego wyboru*/

* Wartości nie sumują się.
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Najczęstszym problemem dotykającym rodziny, które wzięły udział 
w badaniu, jest brak wolnego czasu oraz częsta nieobecność jednego 
z rodziców. Nadmiar obowiązków oraz praca obojga małżonków, czę-
sto po godzinach, jest główną przyczyną braku czasu oraz nieobec-
ności rodziców. Niestety w dzisiejszych czasach zdobywanie środków 
do życia jest bardzo czasochłonne. Kolejnymi wymienionymi trudno-
ściami są problemy finansowe, bezrobocie czy też brak wsparcia ze 
strony rodziny. 

Źródło: Opracowanie własne.

Zdecydowana większość respondentów nie jest w stanie określić, 
czy w najbliższej przyszłości sytuacja ich rodziny ulegnie zmianie. Jed-
na czwarta badanych uważa, że w perspektywie najbliższych trzech 
lat sytuacja ich rodziny raczej się poprawi. Zdecydowanej poprawie 
powinna ulec sytuacja u 6,3% badanych osób. Negatywne nastroje 
przejawiało mniej niż 4% ankietowanych. 
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Wykres nr 19. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy uważa
                        Pan(i), że w perspektywie najbliższych trzech
                        lat sytuacja materialna Pana(i) rodziny ulegnie
                        poprawie czy pogorszeniu?
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Wykres nr 20. Realizacja poszczególnych funkcji wobec
                         dziecka /pytanie wielokrotnego wyboru*/
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Źródło: Opracowanie własne.

Rodzina jest najważniejszą, podstawową grupą społeczną, to jedno-
cześnie najstarsza forma życia społecznego. Realizacja poszczególnych 
funkcji rodziny określona została na trzech płaszczyznach dostosowa-
nych do potrzeb dziecka w wieku przygotowania przedszkolnego. Funk-
cja wychowawcza rodziny (inaczej nazwana funkcją socjalizacyjną) po-
lega na przekazywaniu dzieciom odpowiednich wzorców zachowań, 
zwyczajów, obyczajów, języka ojczystego oraz informacji o dziedzic-
twie kulturowym, sztuce i historii. Rodzina przygotowuje dzieci do ży-
cia w społeczeństwie. W ramach funkcji opiekuńczej rodzina zapewnia 
swoim członkom poczucie bezpieczeństwa i zaspokaja potrzeby mate-
rialne. Dziecko z racji wieku nie jest w stanie funkcjonować samodziel-
nie, dlatego też rodzina udziela wsparcia i otacza opieką potomstwo. 
Funkcja emocjonalna kładzie nacisk na zaspokojenie potrzeb związa-
nych z bliskością i kontaktem psychicznym, umożliwia współżycie spo-
łeczne oraz sprzyja kształtowaniu cech charakteru jednostki. 

Badani realizują powyższe funkcje poprzez m.in. przekazywanie 
właściwych wzorców postępowania, zapewnienie dziecku bezpieczeń-
stwa, pomoc w rozwiązywaniu problemów. Starają się również po-

1,8%

39,0%
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71,7%
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* Wartości nie sumują się.
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przez zabawy, wspólne wykonywanie zajęć domowych, częste rozmo-
wy zaspokajać potrzeby emocjonalne dzieci.

Głównym celem zarówno rodziny, jak i placówek oświatowych jest 
kształtowanie społeczne i wychowanie młodego pokolenia. Według Roz-
porządzenia Ministra Edukacji Narodowej rodzice i nauczyciele współ-
działają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci19. Ramowy 

19 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624 
z póź. zm.).
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Wykres nr 21. Oczekiwania rodziców względem szkoły
                       /pytanie wielokrotnego wyboru*/

* Wartości nie sumują się.

Źródło: Opracowanie własne.



32

Statut Publicznego Przedszkola20 szczegółowo określa zakres współpra-
cy nauczycieli z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci. 
Ponadto określa prawa rodziców do znajomości zadań wynikających 
z programu wychowania realizowanego w danej jednostce oraz regu-
luje sposób pozyskiwania informacji na temat zachowania i rozwoju 
dziecka. 

Respondenci w ramach funkcji wychowawczej oczekują, że szkoła 
będzie rozwijać zainteresowania i zamiłowania dziecka oraz wpajać 
odpowiednie wzorce zachowań. Wsparcie pedagogiczne powinno być 
realizowane poprzez zajęcia dodatkowe, zgodne z zainteresowaniami 
i potrzebami dziecka, a także zapewnienie optymalnych warunków 
rozwoju i rozbudzenie ciekawości poznawczej ucznia. Wsparcie psy-
chologiczne natomiast powinno polegać na pomocy w przezwycię-
żaniu problemów dziecka (88,2% wskazań), poprzez indywidualne 
podejście do problemów dziecka i ich zrozumienie. Ponadto szkoła 
powinna prowadzić działania profilaktyczne, np. pogadanki nt. zagro-
żeń takich jak używki, agresja, przemoc w sieci. 

Źródło: Opracowanie własne.

20 Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. 
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 
r., Nr 61, poz. 624 z póź. zm.).
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Wykres nr 22. Obowiązki domowe wykonywane przez dziecko
                       /pytanie wielokrotnego wyboru*/

* Wartości nie sumują się.
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Dziecko od najmłodszych lat powinno być włączane w pomoc ro-
dzicom w drobnych obowiązkach domowych. Oczywiście prace domo-
we powinny być dostosowane do wieku i umiejętności dziecka. Wyko-
nywane prace uczą i przyzwyczajają najmłodszych, że o dom dbamy 
wspólnie. Jest to ważny element socjalizacji, dziecko uczy się odpo-
wiedzialności oraz tego, że życie polega w dużej mierze na współpra-
cy z innymi. Dzieci mają obowiązek pomagać rodzicom. Odpowied-
nie zapisy z tym związane zostały uwzględnione w ustawodawstwie. 
W myśl art. 91 § 2 Ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy „Dziecko, 
które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obo-
wiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie”21.

Z analizy materiału badawczego wynika, że zdecydowana więk-
szość dzieci pomaga rodzicom w prostych pracach domowych oraz 
dba o prządek we własnym pokoju. Mniejszej grupie badanych dzie-
ci pomagają w opiece nad zwierzętami domowymi. Jedna trzecia re-
spondentów zaznaczyła, że dziecko pomaga w opiece nad młodszym 
rodzeństwem. Inne obowiązki domowe uczniów to wspólne przygoto-
wanie posiłków, wynoszenie śmieci, wieszanie drobnego prania, po-
moc w pieczeniu/gotowaniu, pomoc w ogrodzie, pomoc przy sprzą-
taniu samochodu.

21 Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U z 2019 r., poz. 2086). 
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Źródło: Opracowanie własne.

Sytuacja socjalno-bytowa jest istotnym elementem prawidłowego 
funkcjonowania rodziny. Zaspokojenie podstawowych potrzeb daje 
poczucie bezpieczeństwa i stwarza możliwości rozwoju oraz koncen-
trowania się na potrzebach wyższego rzędu. Troska o sprawy socjal-
ne rodziny jest fundamentalnym obowiązkiem rodziców, nie zawsze 
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jednak są oni w stanie samodzielnie wypełniać te obowiązki22. Trudna 
sytuacja domowa prowadzi do napięć i konfliktów, a w konsekwen-
cji do częściej występujących trudnych stanów emocjonalnych wśród 
członków rodziny. Atmosfera panująca w takim środowisku negatyw-
nie wpływa na samopoczucie najmłodszych i jest jednym z czynników 
ryzyka zaburzeń nastroju. Dobra sytuacja bytowa sprzyja klimatowi 
psychicznemu i kulturalnemu w rodzinie, może również pozytywnie 
wpływać na zwiększenie wysiłku umysłowego przez dziecko. 

W niniejszym pytaniu skupiono się na sytuacji bytowej w trzech 
elementarnych obszarach funkcjonowania dziecka: zapewnienie wy-
żywienia, odzieży oraz środków dydaktycznych niezbędnych do stwo-
rzenia równych szans edukacyjnych. Zdecydowana większość (89%) 
dzieci ma zapewnione pełne posiłki zarówno w domu, jak i w przed-
szkolu. Pełne posiłki tylko w domu ma zapewnione 8% dzieci, jeden 
procent najmłodszych ma zapewniony posiłek w przedszkolu, lecz nie 
zawsze w domu. Rodzice na ogół zapewniają swoim dzieciom nową 
odzież na każde warunki pogodowe. Z używanej odzieży korzysta 
19% dzieci. Niestety zdarzyły się też przypadki, gdy odzież nie za-
wsze odpowiadała warunkom pogodowym. Istotnym elementem dla 
rozwoju dziecka są pomoce dydaktyczne - odpowiednio dobrane roz-
wijają wyobraźnię i twórcze myślenie. Pełny dostęp do różnorodnych 
pomocy dydaktycznych w domu posiada 84% dzieci objętych obo-
wiązkiem przygotowania przedszkolnego, natomiast 12% ma dostęp 
tylko do niektórych pomocy dydaktycznych.

Warunki mieszkaniowe mają bardzo istotne znaczenie z wycho-
wawczego punktu widzenia. „Na ogół możliwości rozwojowe dla dane-
go dziecka są lepsze w mieszkaniu obszernym, higienicznym, szcze-
gólnie w mieszkaniu dostatecznie oświetlonym i ciepłym. Natomiast 
gorsze są w mieszkaniu o cechach przeciwnych (…). Ciasne mieszka-
nie (…) pogarsza warunki do skupienia się umysłowego, do samodziel-
nego wysiłku, do spokojnej lektury, poza tym również do beztroskiej 
zabawy dzieci a nawet snu23. Jednak przypuszczenie, że „im większe, 
tym lepsze” może również budzić pewne zastrzeżenia. Mieszkanie bar-
dzo obszerne może przyczyniać się do rozluźniania kontaktów spo-
łecznych w rodzinie oraz odosobnienia. Podobna sytuacja jest z po-
siadaniem przez dziecko swojego pokoju. Dawniej dzielenie pokoju 
z rodzeństwem było czymś normalnym - oczywistym, dzisiaj wiele 
dzieci wręcz nie wyobraża sobie takiego rozwiązania. „Człowiek jest 

22 I. Sierpowska, Sytuacja socjalnoprawna rodziny a problem ubóstwa, Zeszyty Naukowe 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 23(2)/2017, www.
cejsh.icm.edu.pl

23 M. Kowalska, Warunki środowiskowe a oddziaływania wychowawcze rodziców, www.
profesor.pl
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istotą społeczną, ale przede wszystkim kimś posiadającym indywi-
dualne potrzeby, marzenia i pragnienia. Podobnie jest z dzieckiem, 
które w trakcie swego rozwoju zdobywa kolejne doświadczenia i uczy 
się rozróżniać siebie od innych po to, by finalnie osiągnąć dojrzałość. 
Posiadanie własnego pokoju jest pierwszym krokiem na drodze do 
uzyskania autonomii”24. Obecnie żyjemy w większych mieszkaniach, 
domach, ale czasami wydzielenie pokoju dla każdego dziecka – szcze-
gólnie gdy jest więcej niż jedno – może okazać się niemożliwe. 

Źródło: Opracowanie własne.

Większość respondentów (70%) odpowiedziała, że ich dziecko po-
siada swój pokój. Aby jednak ocenić w każdym przypadku, czy ma to 
pozytywny wpływ na dziecko, niezbędne byłoby wzięcie pod uwagę 
jeszcze innych czynników i zbadanie indywidualnej sytuacji rodziny. 

24 K. Mikołajczyk, Osobny pokój dla każdego dziecka - za i przeciw, www.dziecko.trojmiasto.pl

Wykres nr 24. Rozkład odpowiedzi na pytanie:
                        Czy dziecko posiada swój pokój?
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Tak Nie Brak danych
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Źródło: Opracowanie własne.

Na poziom życia rodziny istotny wpływ ma sytuacja zdrowotna jej 
członków. Przedmiotem szczególnej troski są dzieci. To one, znacznie 
częściej niż dorośli, mają problemy zdrowotne. Przyczyną tego jest czę-
sto niewykształcona jeszcze w pełni odporność. W trudniejszej sytuacji 
są rodziny dotknięte niepełnosprawnością czy też chorobą przewlekłą. 

Większość dzieci objętych obowiązkiem przygotowania przedszkol-
nego, jak oceniają rodzice, jest zdrowa, natomiast często choruje 11% 
najmłodszych. Kolejną grupę stanowią dzieci przewlekle chore (4%) 
oraz niepełnosprawne (2%).

Wykres nr 25. Ocena stanu zdrowia dziecka 
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Źródło: Opracowanie własne.

Wykres nr 26. Rozkład odpowiedzi na pytanie:
                        W jakim stopniu choroba/niepełnosprawność
                        dziecka wpływa na obciążenie finansowe
                        rodziny?, N = 46
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Respondentów, których dzieci mają problemy zdrowotne (czę-
sto chorują, są przewlekle chore lub niepełnosprawne), poproszono 
o określenie za pomocą pięciostopniowej skali, w jakim stopniu cho-
roba lub niepełnosprawność wpływa na sytuację finansową rodziny. 
Najwięcej odpowiedzi lokuje się pośrodku skali, co oznacza, że stan 
zdrowia wpływa w umiarkowanym stopniu na obciążenie finansowe ro-
dziny. Znaczna część osób uważa, że choroba i niepełnosprawność ma 
duży wpływ na sytuację finansową. Bardzo często niepełnosprawność 
jest przyczyną zwiększonych wydatków. Wysokość ponoszonych kosz-
tów jest w znacznej mierze uzależniona od rodzaju niepełnospraw-
ności czy choroby. Nie ulega jednak wątpliwości, że koszty życia są 
wyższe. Rodzice, aby zrównać jakość życia swoich chorych lub niepeł-
nosprawnych dzieci do poziomu osoby pełnosprawnej, muszą wyda-
wać znacznie więcej. 

Źródło: Opracowanie własne.

Wspomaganie społeczne rodziny dziecka niepełnosprawnego może 
dotyczyć różnych jej funkcji i dziedzin życia. Może być realizowane 
w różnej formie i w różny sposób, może mieć charakter długotrwały, 
krótkotrwały lub jednorazowy25. Ponadto można wyróżnić wsparcie 
formalne i nieformalne. „Wsparcie formalne realizowane jest przez 
działanie różnych instytucji i stowarzyszeń, natomiast wsparcie nie-

25 M. Świderska, Pomoc świadczona rodzinie wychowującej dziecko niepełnosprawne, 
Pedagogika Rodziny 1/2, 35-50, 2011, www.bazhum.muzhp.pl

Wykres nr 27. Wsparcie otrzymywane przez rodzinę
                        w związku z chorobą i niepełnosprawnością
                        dziecka, N = 16
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formalne odnosi się do działań systemów rodzinnych, społeczności 
sąsiedzkich, grup znajomych i przyjaciół”26.

Spośród badanych, których dziecko jest przewlekle chore lub nie-
pełnosprawne, niespełna połowa korzysta z pomocy. W tej grupie re-
spondentów wszystkie rodziny posiadające niepełnosprawne dziecko 
objęte są wsparciem.

26 A. Szafrańska, Systemy i rodzaje wsparcia społecznego rodziny z dzieckiem autystycznym, 
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Pedagogika 11, 37-45, 2015, www.bazhum.
muzhp.pl
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Wnioski końcowe

Analiza wyników badania przeprowadzonego wśród rodziców dzie-
ci objętych rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego po-
zwoliła wyłonić poniższe wnioski:

• Zdecydowana większość badanych rodzin mieszka w domu jedno-
rodzinnym. Jest to zrozumiałe, ponieważ większość respondentów 
mieszka w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na terenach 
wiejskich, na których przeważa ten typ zabudowy.

• Niemal wszyscy badani posiadają łazienkę i ubikację w mieszkaniu. 
Sprawa wygląda podobnie z zaopatrzeniem w ciepłą wodę. Społeczne 
zróżnicowanie w tym względzie jest niewielkie, tylko jedna osoba nie 
posiada w mieszkaniu łazienki.

• Jak wynika z przeprowadzonego w IV kwartale 2012 roku badania 
pn. „Ubóstwo a zasobność – perspektywa poznawcza życia dzie-
ci objętych rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego 
z terenu województwa podkarpackiego”, nastąpił znaczny wzrost 
gospodarstw, które posiadają zmywarkę do naczyń z 32,8% do 
50,4% oraz kuchenkę mikrofalową z 60,3% do 70,2%. Zauważalny 
spadek można zaobserwować tylko w przypadku ekspresu do kawy 
z 36,4% do 25,4%.

• Największa część rodzin określa swoją sytuację materialną jako 
dobrą. W bardzo dobrej sytuacji materialnej znajduje się 15,1% 
badanych. Obserwowany jest wzrost zadowolenia ze swojej sytu-
acji w stosunku do badania przeprowadzonego przez Obserwato-
rium Integracji Społecznej27, w którym respondenci określili sytu-
ację swojej rodziny jaką dobrą w 35,5% przypadków oraz bardzo 
dobrą w 7,4%. Zmniejszyła się liczba rodzin w bardzo złej (z 2,5% 
do 0,4% wskazań) i złej sytuacji (z 8% do 3,7% wskazań).

• Wśród osób, które oceniły sytuację swojej rodziny jako złą i bar-
dzo złą, 63,6% uważa, że największy wpływ na ich obecną sytu-
ację materialną mają niskie dochody. Duża część respondentów 
sądzi również, że przyczyną tego stanu rzeczy jest brak pracy 
– 45,5%. Do pozostałych czynników wymienianych przez osoby 

27 Obserwatorium Integracji Społecznej, Ubóstwo a zasobność perspektywa poznawcza życia 
dzieci objętych rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego z terenu województwa 
podkarpackiego, Rzeszów 2013.
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badane należą: choroba w rodzinie, zadłużenie finansowe, rozpad 
rodziny i wielodzietność. 

• Zdecydowana większość, bo niemal 2/3 rodzin, nie korzysta ze 
świadczeń instytucji pomocy społecznej. Należy przy tym zazna-
czyć, że nie uwzględniono tutaj osób pobierających świadczenie 
wychowawcze 500+. 

• Głównym źródłem wsparcia dla osób korzystających jest ośrodek 
pomocy społecznej. Odpowiedzi takiej udzieliły wszystkie osoby, 
które otrzymały wsparcie w związku z ich trudną sytuacją mate-
rialną. Wśród organizacji pozarządowych respondenci najczęściej 
otrzymywali pomoc od banku żywności.

• Zdecydowana większość osób objętych badaniem (80,9%) korzy-
sta ze świadczenia wychowawczego28.

• Środki finansowe pochodzące ze świadczenia 500+ przeznaczane 
są głównie na zakup ubrań i żywności. Rodzice inwestują również 
w rozrój dzieci poprzez opłacanie zajęć dodatkowych.

• 62,5% badanych uważa, że władze powinny skupić się na zapew-
nieniu bezpłatnej opieki nad dziećmi w godzinach dostosowanych 
do potrzeb rodziców.

• Najczęstszym problemem dotykającym współczesną rodzinę jest 
brak wolnego czasu oraz częsta nieobecność jednego z rodziców. 

• Zdecydowana większość respondentów nie jest w stanie określić, 
czy w najbliższej przyszłości sytuacja materialna ich rodziny ule-
gnie zmianie. Jedna czwarta badanych uważa, że w perspektywie 
najbliższych trzech lat sytuacja ich rodziny raczej się poprawi. Ne-
gatywne nastroje przejawiało mniej niż 4% ankietowanych.

• Respondenci w ramach funkcji wychowawczej oczekują, że szkoła 
będzie rozwijać zainteresowania i zamiłowania dziecka oraz wpajać 
odpowiednie wzorce zachowań. Wsparcie pedagogiczne natomiast 
realizowane powinno być poprzez zajęcia dodatkowe, zgodne z za-
interesowaniami i potrzebami dziecka.

• Zdecydowana większość (89%) uczniów ma zapewnione pełne 
posiłki zarówno w domu, jak i w przedszkolu. Pełne posiłki tylko 
w domu ma zapewnione 8% dzieci, jeden procent najmłodszych 
ma zapewniony posiłek w przedszkolu, lecz nie zawsze w domu. 

• Rodzice na ogół zapewniają swoim dzieciom nową odzież na każ-
de warunki pogodowe. Z używanej odzieży korzysta 19% dzieci. 

28 Badanie terenowe przeprowadzono w momencie gdy ww. świadczenie nie było jeszcze 
wypłacane na pierwsze dziecko.
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Niestety zdarzyły się też przypadki, gdy odzież nie zawsze odpo-
wiadała warunkom pogodowym.

• Większość dzieci objętych obowiązkiem przygotowania przedszkol-
nego, jak oceniają rodzice, jest zdrowa, natomiast często choruje 
11% najmłodszych. Kolejną grupę stanowią dzieci przewlekle chore 
(4%) oraz niepełnosprawne (2%).
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