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SŁOWO WSTĘPNE  
DO PROBLEMATYKI UBÓSTWA

Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz tworzenie 
regionalnych programów pomocy społecznej, wspierających 
samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania 
tego zjawiska, jest zadaniem samorządu województwa 
wynikającym z ustawy o pomocy społecznej. Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prowadzi badania 
społeczne poruszające problematykę ubóstwa w województwie 
podkarpackim. Prowadzenie rzetelnych badań naukowych 
pozwala lepiej zrozumieć specyfikę i przyczyny tego ważnego 
problemu społecznego. 

Początkowo ubóstwo w naukach społecznych odnosiło 
się głównie do sytuacji, w której posiadane dochody nie 
pozwalały jednostce na osiągnięcie pewnego zdefiniowanego 
poziomu życia. Ponieważ zjawisko zaczęło funkcjonować 
w nowym kontekście, w którym polityka społeczna jest 
wszechstronnie rozwinięta, dochody większości pozwalają na 
praktykowanie konsumpcyjnego stylu życia, a w strukturze 
zatrudnienia coraz większe znaczenie mają usługi, trudno już 
mówić o ubóstwie w kategoriach zaspokajania podstawowych 
potrzeb ubogich chłopów i robotników1. Dlatego też zrodziła 

1 Ubóstwo i wykluczenie społeczne perspektywa poznawcza, R. Szarfenberg, 
C. Żołędowski, M. Theiss (red. naukowa), Instytut Polityki Społecznej, Warszawa 
2010.
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się idea ubóstwa odnosząca się do przeciętnego poziomu życia 
w społeczeństwie, a nie (jak to miało miejsce wcześniej) do 
zaspokojenia podstawowych potrzeb egzystencjalnych. Stąd 
już tylko jeden krok do myślenia o ubóstwie jako wykluczeniu 
z tego, co jest dostępne, praktykowane i uznane za normę 
przez większość2. 

2 Tamże.
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PRZEGLĄD INFORMACJI 
DOTYCZĄCYCH BADANIA

Ubóstwo nie jest zjawiskiem jednorodnym – część osób 
zaliczana do grupy ubogich nie dysponuje niemal żadnym 
dochodem i codziennie stara się zaspokoić podstawowe 
potrzeby, inni natomiast dysponują standardem życia niewiele 
niższym od gospodarstw o średnich dochodach. Nie jest więc 
rzeczą prostą zidentyfikowanie jego przyczyn. 

Niniejszy raport jest monitoringiem zjawiska ubóstwa 
przeprowadzonym na przełomie 2016 i 2017 roku oraz w IV 
kwartale 2020 roku. Stanowi analityczne zestawienie danych 
uzyskanych na przełomie 2016 i 2017 roku oraz w IV dekadzie 
2020 roku. Badanie zostało zrealizowane przy współpracy 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie 
z ośrodkami pomocy społecznej funkcjonującymi na terenie 
województwa podkarpackiego.

Cel badania i problematyka badawcza

Celem badania było zdiagnozowanie przyczyn zjawiska 
ubóstwa oraz uwarunkowań, które wpływają na sytuację 
materialną osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej 
zamieszkujących województwo podkarpackie. Ponadto 
w diagnozie wyszczególnione zostały zagadnienia bezpośrednio 
związane z ubóstwem, do których zaliczono:

 • przyczyny znalezienia się w trudnej sytuacji,
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 • powody zwracania się o udzielenie pomocy i wsparcia,
 • diagnoza sytuacji materialnej,
 • wpływ sytuacji materialnej na życie codzienne,
 • działania mające największe znaczenie w udzielanej 
pomocy,

 • formy otrzymywanej pomocy,
 • źródła otrzymywanej pomocy,
 • podejmowanie działań mających na celu wyjście z obszaru 
ubóstwa,

 • akceptacja osób dotkniętych ubóstwem w środowisku 
lokalnym.

Badaniem zostały objęte osoby i rodziny, które otrzymują 
pomoc i wsparcie udzielone przez ośrodki pomocy społecznej 
z tytułu ubóstwa3, których dochód na osobę był równy lub 
niższy od kwot wymienionych w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej4.

Metoda badawcza

Badanie miało charakter ilościowy, dlatego otrzymany 
materiał (przy zapewnionej reprezentatywności próby ze 
zbiorowości generalnej) pozwala na uogólnianie wyników. 
Powyższa metoda badawcza pozwoliła uzyskać pełniejszą 
wiedzę nt. celu głównego badania. Nie byłoby to możliwe 
w przypadku zastosowania metod jakościowych. Dzięki 
tej metodzie badawczej możliwe było umieszczenie 

3 Zgodnie z danymi pochodzącymi z Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 
liczba rodzin objętych pomocą i wsparciem z tytułu ubóstwa wyniosła 34 219. Próba 
badawcza stanowiła 684, tj. 2% łącznej liczby rodzin objętych pomocą i wsparciem 
z tytułu ubóstwa.

4 W 2020 roku kryterium dochodowe wynosiło: 701 zł dla osoby samotnie 
gospodarującej oraz 528 zł dla osoby w rodzinie.
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w kwestionariuszu większej liczby pytań badawczych 
o znacznym poziomie trudności i złożoności.

Kwestionariusz ankiety, zastosowany w trakcie badania 
terenowego, zawierał 18 pytań zamkniętych i półotwartych, 
3 pytania otwarte oraz 6 pytań metryczkowych. Badanie 
terenowe realizowane było za pomocą wywiadów 
kwestionariuszowych z respondentami. 

Charakterystyka respondentów

Badaniem zostały objęte 852 osoby zamieszkujące 
województwo podkarpackie, które otrzymują pomoc i wsparcie 
z ośrodków pomocy społecznej z tytułu ubóstwa. 

Zdecydowaną większość badanych stanowiły kobiety 
(68,4%), zaś mężczyźni tylko 30,2%. Udział obu płci 
w ogólnej grupie badanych uległ niewielkiej zmianie (70% 
kobiet i 28% mężczyzn we wcześniejszym badaniu). Niestety 
wśród respondentów była też grupa (1,4%), która w pytaniu 
metryczkowym nie zaznaczyła płci.

Tabela nr 1. Płeć respondentów

Płeć Liczba Odsetek

kobieta 583 68,4%

mężczyzna 257 30,2%

brak odpowiedzi 12 1,4%

Suma 852 100%

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres nr 1. Wiek respondentów

 
0,6% 

1,9% 

8,2% 

26,9% 

35,3% 

24,1% 

3,1% 

brak
odpowiedzi

65 i więcej

60-64

50-59

40-49

30-39

18-29

Źródło: opracowanie własne.

Uwzględniając wiek ankietowanych należy zauważyć, że 
najbardziej liczną grupę osób stanowiły jednostki w wieku 
40-49 lat (35,3%) oraz 50-59 lat (26,9%). Najmniej osób 
stanowili respondenci w wieku 65 lat i więcej (1,9%) oraz 
18-29 lat (3,1%). W stosunku do wcześniejszej edycji badania 
wzrósł udział starszych grup wiekowych wśród beneficjentów 
pomocy społecznej. Możliwe, że jest to spowodowane 
zjawiskiem starzenia się społeczeństwa, dotykającym nie 
tylko regionu Podkarpacia, ale i całej Polski. 
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Wykres nr 2. Wykształcenie respondentów

1,3% 

4,0% 

21,2% 

45,4% 

28,1% 

brak odpowiedzi

wyższe

średnie

zasadnicze zawodowe

podstawowe/gimnazjalne

Źródło: opracowanie własne.

 Respondenci z wykształceniem podstawowym/
gimnazjalnym stanowili 28,1% badanych. Największa grupa 
posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe (45,4%), a wraz 
ze wzrostem wykształcenia zauważalny jest procentowy 
spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej. 

Wykres nr 3. Miesięczny dochód (brutto) przypadający na 
jednego członka gospodarstwa domowego

2% 

8% 

32% 

58% 

brak odpowiedzi

odmowa odpowiedzi

powyżej 528 zł do 1000 zł

do 528 zł

Źródło: opracowanie własne.
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Respondentami badania były osoby, które otrzymują 
pomoc i wsparcie z tytułu ubóstwa – z tego powodu miesięczny 
dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa 
domowego nie przekraczał 1000 zł. Najwięcej ankietowanych 
(58%) wskazało, iż dochód ten wynosił do 528 zł, natomiast 
32% osób wskazało dochód z przedziału od 528 zł do 1000 
zł. Pozostałe odmówiły odpowiedzi lub nie wypełniły tego 
pytania. Zmniejszyła się grupa osób w najniższym przedziale 
dochodowym do 528 zł, a zwiększyła powyżej 528 do 1000 
zł w stosunku do badania z lat 2016-2017. 

Największą grupę w badaniu – 70% (wcześniejsza 
edycja badania 76%) – stanowiły osoby, które jako 
miejsce zamieszkania zaznaczyły wieś. Najmniej osób było 
mieszkańcami miast powyżej 50 tys. mieszkańców.

Wykres nr 4. Miejsce zamieszkania

1,3% 

9,4% 

18,9% 

70,4% 

brak odpowiedzi

miasto powyżej 50 tys.
mieszkańców

miasto poniżej 50 tys.
mieszkańców

wieś

Źródło: opracowanie własne.
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ANALIZA WYNIKÓW BADANIA

Rodziny otrzymujące wsparcie z pomocy społecznej zmagają 
się z wieloma problemami. W konsekwencji niejednokrotnie nie 
uczestniczą w różnych sferach życia rodzinnego i społecznego. 
Sprzyja to wykluczeniu i w konsekwencji prowadzi do jeszcze 
większej zależności od pomocy otrzymywanej z różnych 
instytucji. Prawidłowe określenie przyczyn ubóstwa wpływa 
na efektywność prowadzonych działań pomocowych. Poniższy 
wykres przedstawia opinię osób korzystających ze wsparcia 
ośrodków pomocy społecznej na temat przyczyn trudnej 
sytuacji materialnej.

Najważniejszą przyczyną prowadzącą do ubóstwa jest 
brak lub utrata pracy – takiej odpowiedzi udzieliła największa 
grupa badanych. Utrata pracy powoduje obniżenie statusu 
materialnego rodziny. Kolejnymi, najczęściej wymienianymi 
przez respondentów, przyczynami trudnej sytuacji 
materialnej są: niski poziom dochodów, długotrwała lub 
ciężka choroba. Na trudną sytuację osób ma również wpływ 
alkoholizm, narkotyki, hazard i inne nałogi, a ponadto brak 
wykształcenia i kwalifikacji, niezaradność życiowa, bezradność 
czy wielodzietność. W nowej edycji badania zmienił się 
nieznacznie rozkład odpowiedzi na pytanie: Jakie są według 
Pana/Pani najczęstsze przyczyny z powodu których ludzie 
znajdują się w trudnej sytuacji materialnej? W roku 2020 
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więcej osób wskazało na niezaradność życiową, bezradność 
i wielodzietność, niż na rozpad rodziny. Ponadto najmniejsza 
grupa respondentów wybrała odpowiedź inną, niewystępującą 
w kafeterii i samodzielnie wpisywała odpowiedzi. Były to 
pojedyncze wypowiedzi wyjaśniające przyczyny trudnej 
sytuacji materialnej osób ubogich (samotność; śmierć męża; 
bezdomność; brak osób, które pomogłyby w opiece nad małym 
dzieckiem; niepełnosprawność; niskie zasiłki; opuszczenie 
zakładu karnego). Pozostałe odpowiedzi powielają kafeterię 
przedstawioną na poniższym wykresie. 
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Wykres nr 5. Najczęstsze przyczyny, z powodu których 
ludzie znajdują się w trudnej sytuacji materialnej  
(wybór maksymalnie 3 odpowiedzi)

9 

14 

25 

48 

57 

65 

81 

91 

92 

127 

187 

208 

292 

362 

558 

inne

ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej

niewystarczająca motywacja lub/i
utrata motywacji do pracy oraz

podejmowania własnych działań

nadmierne zadłużenie finansowe

nieumiejętne gospodarowanie środkami
finansowymi

dziedziczenie ubóstwa

nieprawidłowe wzorce rodzinne
(rodziny patologiczne)

rozpad rodziny

wielodzietność

niezaradność życiowa, bezradność

brak wykształcenia, kwalifikacji

nałogi (alkoholizm, narkotyki, hazard itp.)

długotrwała lub ciężka choroba

niski poziom dochodów

brak lub utrata pracy

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela nr 2. Działania (poza wsparciem finansowym) 
udzielane osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej (wybór maksymalnie 3 odpowiedzi)

Działania
Poziom istotności

Najwa-
żniejsze

Ważne
Najmniej 

ważne

Doradztwo 180 112 110

Pomoc prawna 53 89 70

Pomoc psychologiczna 59 100 62

Pomoc rzeczowa 207 107 81

Organizowanie kursów, 
szkoleń w celu 
podniesienia kwalif ikacji

108 112 86

Organizowanie czasu 
wolnego dla dzieci 
i młodzieży

8 27 39

Prowadzenie działań 
profi laktycznych

11 26 43

Prowadzenie działań 
mających na celu 
zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu

34 44 67

Inne 2 0 2

Źródło: opracowanie własne.

Najważniejszym działaniem skierowanym do osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jest pomoc 
rzeczowa. Interesujący jest fakt, że doradztwo było wymieniane 
najczęściej przez respondentów zarówno w grupie ważnych, 
jak i najmniej ważnych działań o największym znaczeniu 
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w pomocy udzielanej osobom znajdującym się w trudnej 
sytuacji materialnej. 

We wcześniejszej edycji badania odpowiedzi były 
podobne, jednak poziom istotności w kategorii odpowiedzi 
„ważne” uległ zmianie. Wcześniej najwięcej osób udzieliło 
odpowiedzi „organizowanie kursów, szkoleń w celu podniesienia 
kwalifikacji”, obecnie wzrosła rola „doradztwa” jako sposobu na 
zmianę trudnej sytuacji materialnej. Dodatkowo respondenci 
mieli możliwość udzielenia odpowiedzi innej niż określona 
w kafeterii. W tym przypadku udzielano następujących 
odpowiedzi: pomoc żywnościowa; bezpłatne leki; zwiększenie 
wysokości zasiłków z pomocy społecznej; pomoc finansowa, 
materialna; rozwój ekonomii społecznej.

Ubóstwo niejednokrotnie poddawane jest ocenom 
społecznym, które współcześnie są bardzo zróżnicowane. 
Według wielu osób zło wynikające z biedy jest oczywiste, 
dlatego należy pomagać ubogim. Z drugiej strony oceny 
ubóstwa mają charakter ambiwalentny. Jak pisze Elżbieta 
Tarkowska5 dominuje koncepcja tzw. biedy niezawinionej, 
spowodowanej czynnikami zewnętrznymi, strukturalnymi. 
Rzadziej obarcza się odpowiedzialnością za biedę samych 
biednych. Poglądy w dużej mierze zależą od pozycji społecznej 
i ekonomicznej respondentów. Lepiej sytuowani w większym 
stopniu obarczają biednych odpowiedzialnością za ich sytuację, 
a biedniejsi przyczyny ubóstwa upatrują w czynnikach od 
nich niezależnych. Występują także oceny usprawiedliwiające 
ubóstwo, uznające je za konieczne. Nawiązują one do 

5 E. Tanowska, O ubóstwie i moralności. Czego można dowiedzieć się o moralnej 
kondycji społeczeństwa badając biedę i biednych, [w]: J. Mariański (red.), Kondycja 
moralna społeczeństwa polskiego, WAM, Polska Akademia Nauk, Komitet Socjologii, 
Kraków 2002, s. 306-307.
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klasycznej opinii Bernarda de Mandeville’a, według którego 
ubóstwo jest konieczne ze względu na motywację do podjęcia 
pracy6.

Opinie respondentów dotyczące akceptowania osób 
dotkniętych ubóstwem w środowisku lokalnym rozkładają się 
podobnie zarówno w roku 2016, jak i 2020. Największy odsetek 
respondentów uważa, że osoby ubogie są akceptowane. 
Negatywnej odpowiedzi natomiast udzieliło niespełna 10% 
respondentów w roku 2016 oraz 10,8% w roku 2020 - osoby 
te najczęściej argumentowały brak akceptacji w środowisku 
lokalnym poprzez gorsze traktowanie czy postrzeganie. 
W kwestionariuszach ankiet były też odpowiedzi wskazujące, 
że osoby dotknięte ubóstwem z powodu braku pieniędzy: 
„czują się naznaczone, mniej wartościowe, niepotrzebne”, 
ponadto „osoby te przez najbliższe otoczenie uważane są za 
niezaradne życiowo, zaniedbane, a poprzez to traktowane są 
jak patologia i margines społeczny”. Respondenci uważają 
również, że osoby dotknięte ubóstwem odbierane są jako: 
„leniwe i nieposzukujące pracy” oraz, że „są traktowane 
jako naciągacze”. Jedna odpowiedź dotyczyła postrzegania 
tych osób ze względu na miejsce zamieszkania: „na wsi 
takie osoby nie są akceptowane, zaś w mieście, gdzie jest 
więcej ludzi, nie zwraca się często na nie uwagi”. W opinii 
respondentów społeczeństwo wini ich za swoje położenie, 
ocenia stereotypowo.

6 T. Czakon, Ubóstwo jako problem etyczny, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 
Organizacja i Zarządzanie, 2016, zeszyt 95, s. 97.
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Wykres nr 6. Czy uważa Pan/Pani, że osoby dotknięte 
ubóstwem są akceptowane w środowisku lokalnym?

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres nr 7. Co Pan/Pani sądzi na temat odkładania 
pieniędzy na tzw. czarną godzinę?

0,6% 

17,2% 

12,8% 

53,0% 

16,4% 

0,2% 

16,8% 

13,6% 

53,9% 

15,5% 

Brak odpowiedzi

Trudno powiedzieć

Nie uważam, że ma to w ogóle
sens, dlatego wszystko wydaję na

bieżąco

Uważam, że to dobry pomysł i jeśli
tylko miałbym (-abym) wolne

pieniądze to odłożę je na przyszłość

Zawsze tak robię, gdy tylko mam
jakieś wolne pieniądze

rok 2020

rok 2016

Źródło: opracowanie własne. 

Znany i praktykowany jest zwyczaj odkładania pieniędzy 
na tzw. czarną godzinę. Taka „poduszka bezpieczeństwa 
finansowego” to strategia oszczędzania, która może 
zabezpieczyć nasz budżet domowy przed niespodziewanymi 
wydatkami. Gromadzenie nadwyżek swoich dochodów jako 
sposób na oszczędzanie nie należy do najczęściej stosowanych 
praktyk. Jak pokazują wyniki badania pn. Barometr 
oszczędności7, ¼ Polaków nie ma żadnych odłożonych 
pieniędzy. Największa grupa rodaków (26%) w przypadku 
utraty pracy byłaby w stanie utrzymać się ze zgromadzonych 
pieniędzy najwyżej do trzech miesięcy, 17% dałoby radę 

7 Badanie pn. Barometr oszczędności zostało przeprowadzone w czwartym kwartale 
2020 r. na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej na 
reprezentatywnej próbie 1 000 Polaków.



21

przeżyć bez dodatkowego wsparcia finansowego do pół roku, 
a prawie 9% do roku. Jest też duża grupa osób, która mogłaby 
poradzić sobie zaledwie tydzień (7,5%) lub dwa tygodnie 
(9%)8. 

Wykres nr 7 prezentuje rozkład procentowy opinii nt. 
oszczędzania poprzez odkładanie pieniędzy przez osoby, 
którym udzielana jest pomoc i wsparcie z tytułu ubóstwa. 
Zdecydowana większość respondentów uważa, że to dobry 
sposób zabezpieczenia na przyszłość. Natomiast niespełna 
13% osób w roku 2016 oraz 13,6% w roku 2020 jest zdania, 
że ten sposób oszczędzania nie ma sensu, dlatego swoje 
środki finansowe wydaje na bieżąco.

Według danych Krajowego Rejestru Długów Polacy mają 
do spłacenia prawie 46,8 mld zł9. Blisko połowa tej kwoty 
należy do multidłużników, czyli osób zalegających z zapłatą 
wobec co najmniej trzech wierzycieli. Ta grupa osób już 
wpadła w tzw. pętlę finansową lub jest blisko, aby się w niej 
znaleźć. Osoby, które mają zadłużenie w postaci kredytu, 
pożyczki czy innych zobowiązań, niejednokrotnie decydują 
się na zaciąganie kolejnych, by w ten sposób móc spłacić 
poprzednie. 

8 Barometr oszczędności, Raport Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji 
Gospodarczej S.A., listopad 2020 r., www.krd.pl.

9 Jedna czwarta dłużników u progu pętli finansowej, 17 listopada 2021 r., www.krd.pl.
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Wykres nr 8. Czy ma Pan/Pani jakieś zaległości finansowe?

Źródło: opracowanie własne.
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Niestety ten system „chwilowego” regulowania powinności 
powoduje, że dług rośnie w niekontrolowanym tempie, 
a każda nowa pożyczka jest droższa i tylko pogarsza sytuację. 
Większość osób korzystających z pomocy społecznej ma jakieś 
zaległości finansowe, pomimo że w 2020 roku ich odsetek 
nieznacznie zmalał w stosunku do roku 2016.

Wykres nr 9. Rodzaje zaległości finansowych 
respondentów (pytanie wielokrotnego wyboru), N=486
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Źródło: opracowanie własne.

Osoby, które mają zaległości finansowe, najczęściej 
wskazywały zobowiązania w postaci spłaty pożyczki, kredytu. 
Znacznie mniej osób zalega z opłatami za mieszkanie. 
Do kategorii „inne” respondenci zaliczyli między innymi: 
niezapłacone alimenty, mandaty oraz zaległości w postaci 
zwrotu zasiłku rodzinnego, a także zobowiązania zaciągnięte 
przez osoby trzecie w ich imieniu. Ponadto uwzględnione 
zostały również zaległości w opłatach za wodę, które powinny 
być ujęte w „opłatach eksploatacyjnych”.
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Wykres nr 10. Rodzaje działań podejmowanych przez 
respondentów w celu zaspokojenia bieżących potrzeb  
(pytanie wielokrotnego wyboru)
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Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowana większość badanych lub osób wchodzących 
w skład ich gospodarstwa domowego podejmuje pewne 
działania w celu zaspokojenia bieżących potrzeb. Najwięcej 
wskazań dotyczyło prac zarobkowych, takich jak: „dorabianie, 
prace dorywcze”. Drugą w kolejności, niewiele mniejszą, 
liczbą wskazań jest „korzystanie z pomocy udzielanej przez 
instytucje pomocy społecznej”. Respondenci, starając się 
własnymi siłami zaspokoić bieżące potrzeby, samodzielnie 
naprawiają sprzęty domowe.
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Wykres nr 11. Powody zwrócenia się respondentów 
o pomoc i wsparcie do ośrodka pomocy społecznej  
(pytanie wielokrotnego wyboru)
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Źródło: opracowanie własne.

W myśl art. 8 ustawy o pomocy społecznej prawo do 
świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, które 
spełniają określone kryterium dochodowe, przy jednoczesnym 
wystąpieniu co najmniej jednego z ustawowych powodów poza 
ubóstwem. Ankietowani za najczęstszą przyczynę zwrócenia 
się do ośrodka pomocy społecznej wskazywali bezrobocie, 
niskie dochody, w dalszej kolejności plasują się długotrwała 
lub ciężka choroba, niepełnosprawność.
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Wykres nr 12. Jak długo korzysta Pan/Pani z pomocy 
udzielanej przez ośrodek pomocy społecznej?

Źródło: opracowanie własne.
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Analizując długość czasu korzystania ze wsparcia 
udzielanego przez ośrodek pomocy społecznej zauważyć 
można, że zarówno w roku 2016, jak i 2020 wraz ze wzrostem 
liczby miesięcy/lat wzrasta odsetek osób korzystających 
z pomocy społecznej. Wyjątek stanowi rok 2016, w którym 
odsetek osób objętych wsparciem przez okres od 1 do 6 
miesięcy był większy niż przez okres 6-12 miesięcy. Ponadto 
warto zwrócić uwagę na fakt, iż w roku 2020 w przedziałach: 
„mniej niż miesiąc”, „od 1 do 6 miesięcy”, „od 6 do 12 miesięcy” 
oraz „od 1 do 2 lat” odsetek osób korzystających był mniejszy 
w porównaniu do analogicznych przedziałów w roku 2016. 
Jedynie odsetek osób korzystających powyżej 2 lat wzrósł 
z 60% w 2016 roku do 66,7% w 2020 roku. 
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Wykres nr 13. Rodzaje pomocy otrzymywanej przez 
respondentów z ośrodka pomocy społecznej  
(pytanie wielokrotnego wyboru)

13 

24 

146 

158 

317 

524 

801 

usługi opiekuńcze

inne

pomoc rzeczowa

doradztwo

praca socjalna

pomoc żywnościowa

pomoc finansowa

Źródło: opracowanie własne.

Art. 36 ustawy o pomocy społecznej10 precyzyjnie 
wyszczególnia rodzaje świadczeń z pomocy społecznej, które 
przysługują osobom objętym pomocą i wsparciem. Wśród nich 
wymienić można świadczenia pieniężne w formie zasiłków 
oraz świadczenia niepieniężne w formie: pracy socjalnej, 
biletu kredytowanego składek ubezpieczeniowych, sprawienia 
pogrzebu, pomocy rzeczowej, poradnictwa specjalistycznego, 
interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, ubrania i inne.

10 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 
1876, z późn. zm.).
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Respondenci zostali poproszeni o wskazanie rodzaju 
otrzymywanej pomocy. Najwięcej wskazań odnosiło się do 
wsparcia w postaci w pomocy finansowej, nieco mniej pomocy 
żywnościowej. Badani zaznaczyli również, że objęci byli pracą 
socjalną oraz korzystali z doradztwa. Wśród kategorii „inne” 
najczęściej wymieniali pomoc w postaci: wsparcia asystenta 
rodziny, wsparcia specjalistycznego (psychologicznego, 
prawnego), dożywiania czy schronienia.

Jedno z pytań zawartych w kwestionariuszu wywiadu 
dotyczyło przeanalizowania aktualnej sytuacji materialnej 
w swoim gospodarstwie domowym, w porównaniu do tej, 
zanim ankietowany otrzymał wsparcie z pomocy społecznej. 
Zdecydowana większość badanych uważa, że ich sytuacja 
uległa poprawie (ponad 70% odpowiedzi w obydwu edycjach 
badania). W 2020 roku nastąpił nieznaczny spadek procentowy 
osób, które twierdzą, że ich sytuacja nie zmieniła się. W tym 
roku również wzrósł odsetek respondentów, których sytuacja 
materialna pomimo otrzymanego wsparcia pogorszyła się. 
Badani, których sytuacja nie zmieniła się, uważają, że jest 
to spowodowane głównie brakiem pracy, zbyt niską pomocą 
finansową i żywnościową otrzymywaną z ośrodka pomocy 
społecznej oraz większymi wydatkami a także wzrostem cen. 

Powodem pogorszenia się sytuacji materialnej 
w gospodarstwach domowych w 2020 roku był najczęściej 
zły stan zdrowia respondentów lub członków ich rodzin 
i wydatki z tym związane. Do innych przyczyn badani zaliczyli: 
bezrobocie, wzrost cen i posiadanie niskich dochodów. 
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Wykres nr 14. Jak ocenia Pan/Pani aktualną sytuację 
materialną w swoim gospodarstwie domowym 
w porównaniu do tej, zanim otrzymał(a) Pan/Pani 
wsparcie z pomocy społecznej?

Źródło: opracowanie własne.
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Aktualna sytuacja materialna respondentów sprawia, że 
w większości przypadków badani muszą bardzo oszczędnie 
gospodarować, aby oprócz żywności zakupić ubranie 
i wnieść opłaty. Niewiele mniej osób uważa, że „wystarcza 
im na podstawowe potrzeby (żywność, ubranie, opłaty), ale 
na poważniejsze zakupy trzeba zaoszczędzić”. 

Wykres nr 15. Stwierdzenia najbardziej odzwierciedlające 
aktualną sytuację materialną respondentów
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Źródło: opracowanie własne.
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Wykres nr 16. Czy sytuacja materialna wpływa na Pana/
Pani życie codzienne?

Źródło: opracowanie własne.
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Rodziny, w których brakuje środków finansowych, 
natrafiają w swoim życiu codziennym na wiele problemów, 
wśród których można wyróżnić wysoki poziom ubóstwa, 
degradację społeczną, zakłócenia w życiu rodzinnym, 
powstawanie różnych patologii społecznych, jak również brak 
aspiracji edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz negatywny 
wpływ na psychikę11.

W roku 2020 nieznacznie zmniejszył się odsetek osób, 
których sytuacja materialna wpływa na życie codzienne. 
W 2016 roku odpowiedzi takiej udzieliło 53,1% respondentów, 
natomiast w 2020 roku 49,9%. 

Badani, których warunki materialne wpływają na życie 
codzienne, poproszeni zostali o opisanie swojej sytuacji. 
Najczęściej zwracali oni uwagę na brak środków finansowych 
zarówno na podstawowe potrzeby, jak i te wyższego rzędu. 
Badanych często „nie (…) stać na zaspokojenie podstawowych 
potrzeb życiowych, tj. zakupu opału, opłaty za energię, gaz, 
ubrania, środki czystości”. Zmuszeni są „ciągle myśleć, żeby 
tylko wystarczyło (…) na opłaty i żywność”. Inna osoba wyznaje: 
„nie stać mnie na kupienie rzeczy, które chciałyby moje dzieci, 
źle się z tym czuję”. Zdarza się, że respondentom „brakuje na 
leki”, oszczędzają na ogrzewaniu i nie robią zakupów w dużych 
ilościach. Część osób ze względu na swoją sytuację nie jest w 
stanie wyjeżdżać na wakacje, rozwijać swoich zainteresowań 
czy korzystać z instytucji kultury (wyjście do teatru, muzeum 
itp.). Niekorzystnym dla zdrowia i samopoczucia zjawiskiem 
jest ograniczanie kontaktów międzyludzkich. Jedna z badanych 
osób pisze: „nie odwiedzam ani nie zapraszam znajomych, 

11 Wpływ ubóstwa (biedy) na socjalizację dzieci i młodzieży, Zeszyty Pracy Socjalnej, 
2019, tom 24, numer 4.
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wstydzę się, że mnie ocenią”. Inna osoba zwraca uwagę 
na: „brak środków na normalne leczenie, brak kontaktów 
z rodziną i znajomymi z powodu braku paliwa (wyjazd tylko 
za najważniejszą potrzebą np. zakup żywności)”. Trudna 
sytuacja niejednokrotnie powoduje wzrost zadłużenia rodziny. 
„Długi sprawiają, że cała rodzina jest zestresowana i martwi 
się o przyszłość”. Jeden kwestionariusz zawiera następującą 
odpowiedź: „jestem zmęczona moimi długami, nie mogę wyjść 
na „prostą” i jestem zmęczona i odbija się to na dzieciach”. 

Należy wziąć pod uwagę, że badanie było przeprowadzane 
w 2020 roku w momencie największych obostrzeń12. Miało to 
wpływ na życie osób niezamożnych. Jeden z respondentów 
wyznaje: „nie mam środków własnych na opłaty, wyżywienie 
a obecna sytuacja w kraju spowodowana pandemią ogranicza 
mi możliwość podjęcia pracy zarobkowej, funkcjonuję na 
granicy ubóstwa”. 

Brak środków do życia może mieć wpływ na występowanie 
nieporozumień i konfliktów w rodzinie. Poniżej zamieszczone 
są niektóre z odpowiedzi respondentów świadczące o tego 
typu problemach: 

 - kłótnie z mężem, frustracja, że nie na wszystko wystarczy,
 - ciągłe konflikty z powodu braku pracy i pieniędzy,
 - awantury domowe,
 - denerwuje mnie (obecna sytuacja - przyp. red.) i to odbija 
się na moim nastawieniu do rodziny.

Innym następstwem przedłużającej się niekorzystnej 
sytuacji bytowej może być ciągły stres, frustracja, stany 
depresyjne osób dotkniętych ubóstwem. Klient pomocy 

12 Obostrzenia związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19.
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społecznej opisuje wpływ obecnej sytuacji na życie codzienne 
w następujący sposób: „problemy finansowe spowodowały 
u mnie depresje, jestem w stałym leczeniu psychiatrycznym, 
mam lęki, boję się o różne rzeczy”. Inna osoba o swoich 
problemach pisze: „leczę się na nerwicę, mam lęki i boję 
się, że nie wystarczy mi pieniędzy, a nie mam wsparcia od 
najbliższej rodziny”. 

Wykres nr 17. Które z wymienionych problemów 
dodatkowo (negatywnie) wpływają na obecną sytuację 
materialną?
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Źródło: opracowanie własne.
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Większość badanych nie ma innych problemów, które 
mogłyby dodatkowo negatywnie wpływać na ich obecną 
sytuację materialną. Natomiast wśród tych problemów, które 
dodatkowo negatywnie wpływają na budżet gospodarstwa 
domowego, najczęściej wymieniano: „częste konflikty/
kłótnie z małżonkiem/partnerem”. Drugim problemem pod 
względem liczby udzielonych odpowiedzi były „uzależnienia”. 
Na sytuację materialną respondentów mają wpływ również 
problemy związane z wychowaniem dziecka. Wśród innych 
problemów respondenci wymieniali między innymi: swój wiek, 
niewystarczające wykształcenie. 
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Wykres nr 18. Czy korzysta Pan/Pani z pomocy i wsparcia 
udzielanego przez organizacje pozarządowe działające 
w obszarze pomocy społecznej?

Źródło: opracowanie własne.
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Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, 
oprócz wsparcia otrzymywanego z ośrodka pomocy społecznej, 
mogą również ubiegać się o pomoc z innych instytucji 
funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej. Pomocy 
o takim charakterze udzielają organizacje stanowiące tzw. 
„trzeci sektor”, które wspierają ubogich poprzez zapewnienie 
noclegu, wyżywienia, odzieży, pomocy medycznej. Ponadto 
organizacje pozarządowe niejednokrotnie prowadzą 
również działania resocjalizacyjne, profilaktyczne, udzielają 
wsparcia w postaci pomocy prawnej, opieki w świetlicach, 
a także proponują terapie uzależnień i rehabilitację osób 
niepełnosprawnych. Większość badanych osób zarówno 
w 2016, jak i 2020 roku nie korzystała z pomocy i wsparcia 
udzielanego przez organizacje pozarządowe. 

Większość respondentów, w obu edycjach badania, 
podejmowała działania mające na celu poprawienie swojej 
sytuacji materialnej. Pomimo to dość dużą grupę badanych 
stanowiły również osoby biernie nastawione do podejmowania 
jakichkolwiek działań. Celem uzyskania bardziej szczegółowych 
danych poproszono ankietowanych, którzy podejmowali 
działania mające na celu wyjście z obszaru ubóstwa, 
o opis tych działań. Znaczna część badanych skupiła się 
na szukaniu pracy: „sprawdzam ogłoszenia i szukam pracy 
dodatkowej, dorywczej”. Respondenci również uczestniczyli 
w kursach, stażach i szkoleniach zawodowych. Niektóre osoby 
podejmowały pracę, w tym również pracę poza granicami 
kraju. Badani uczestniczą również w pracach społecznie 
użytecznych oraz starają się oszczędzać. 
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Wykres nr 19. Czy podejmował(a) Pan/Pani działania 
mające na celu poprawienie swojej sytuacji materialnej?

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres nr 20. Czy w perspektywie najbliższych 2 lat 
uważa Pan/Pani, że sytuacja materialna w Pana/Pani 
gospodarstwie domowym zmieni się?

Źródło: opracowanie własne.
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W 2020 roku respondenci bardziej pesymistycznie 
spoglądali w przyszłość. Nadal większość badanych uważa, że 
ich sytuacja nie ulegnie zmianie, jednak znacznie zmniejszył 
się odsetek respondentów, którzy liczą na poprawę swojego 
losu (z 40,6% w 2016 roku do 30,8% w 2020 roku). Wzrósł 
procentowy udział osób korzystających z pomocy społecznej, 
którzy uważają, że ich sytuacja materialna w gospodarstwie 
domowym raczej się pogorszy. Niepokojący jest fakt, iż 
w badanej populacji w 2020 roku jest to 15,7%, podczas 
gdy jeszcze cztery lata temu odpowiedzi takiej udzieliło 10% 
badanych.

Bardzo ważne jest indywidualne podejście osób 
potrzebujących do pomocy społecznej, wpływa bowiem ono 
na motywację i chęć wyjścia z obszaru ubóstwa. Podczas 
przeprowadzonego badania respondenci zostali zapytani, 
które ze stwierdzeń dotyczących wsparcia instytucjonalnego 
(przedstawionych na poniższym wykresie) jest im najbliższe. 
Rozkład odpowiedzi na to pytanie może stanowić pewnego 
rodzaju barometr określający, jaka część badanych dąży do 
poprawy swojej sytuacji, a jaka wykazuje bierność. Wyniki 
badania pozwalają także zapoznać się ze społecznymi 
oczekiwaniami osób dotkniętych ubóstwem wobec państwa. 
W 2020 roku nadal najbardziej popularnym stwierdzeniem 
wśród udzielanych odpowiedzi było: „uważam, że pomoc 
społeczna może mnie tylko wesprzeć na krótki okres, natomiast 
sam(a) muszę podejmować działania, abym poprawił(a) swoją 
sytuację życiową”. Odpowiedzi takiej udzieliła mniejsza część 
respondentów niż cztery lata wcześniej. Kolejną pod względem 
popularności odpowiedzią było stwierdzenie: „uważam, że 
najważniejsze jest wsparcie ze strony instytucji pomocy 



42

społecznej, bez niego nie dam rady wyjść z obszaru ubóstwa”. 
W nowej edycji badania respondentów charakteryzuje 
nieco większy pesymizm, niż miało to miejsce w badaniu 
przeprowadzonym w 2016 roku. Wyjątek stanowi odpowiedź: 
„nie przejmuję się, teraz jakoś daję radę, nie mam potrzeby 
myśleć o przyszłości”.

Wykres nr 21. Proszę zaznaczyć, z którym z poniższych 
stwierdzeń najbardziej się Pan/Pani zgadza
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nie mam potrzeby myśleć o przyszłości
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tylko wesprzeć na krótki okres, natomiast

sam(a) muszę podejmować działania,
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rok 2020

rok 2016

Źródło: opracowanie własne.



43

WNIOSKI Z BADANIA

Ubóstwo jest zjawiskiem prowadzącym do dysfunkcji 
i dezorganizacji życia nie tylko jednostki, ale i całego 
społeczeństwa. Przyczyn ubóstwa jest wiele, zarówno 
zależnych, jak i niezależnych od woli człowieka. Poniżej 
sformułowane zostały wnioski dotyczące przyczyn ubóstwa 
wśród osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej 
w województwie podkarpackim.

 • Wraz ze wzrostem wykształcenia zauważalny jest 
procentowy spadek liczby osób korzystających z pomocy 
społecznej. Wyjątek stanowią jedynie respondenci 
z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym, którzy 
zarówno w roku 2016, jak i 2020, stanowili powyżej 25%.

 • Najważniejszą przyczyną, która prowadzi do ubóstwa, 
jest brak lub utrata pracy – takiej odpowiedzi udzieliła 
największa grupa badanych. Utrata pracy powoduje 
obniżenie statusu materialnego rodziny. Kolejnymi, 
najczęściej wymienianymi przez respondentów, 
przyczynami trudnej sytuacji materialnej są: niski poziom 
dochodów, długotrwała lub ciężka choroba.

 • Najważniejszym działaniem skierowanym do osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jest 
pomoc rzeczowa oraz doradztwo. Ponadto doradztwo 
było wymieniane najczęściej również przez respondentów 
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zarówno w grupie ważnych, jak i najmniej ważnych działań 
o największym znaczeniu w pomocy udzielanej osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

 • Największy odsetek respondentów uważa, że osoby ubogie 
są akceptowane. Negatywnej odpowiedzi natomiast 
udzieliło niespełna 10% respondentów w roku 2016 oraz 
10,8% w roku 2020 - osoby te najczęściej argumentowały 
brak akceptacji w środowisku lokalnym poprzez gorsze 
traktowanie czy postrzeganie.

 • Zdecydowana większość respondentów jest zdania, że 
odkładanie pieniędzy na tzw. czarną godzinę to dobry 
sposób zabezpieczenia na przyszłość, natomiast niespełna 
13% osób w roku 2016 oraz 13,6% w roku 2020 uważa, 
że ten sposób oszczędzania nie ma sensu, dlatego swoje 
środki finansowe wydają na bieżąco.

 • Osoby, które mają zaległości finansowe, najczęściej 
wskazują na zobowiązania w postaci: spłaty pożyczki, 
kredytu czy długu wobec rodziny, przyjaciół. Mniej 
respondentów spóźnia się z uiszczaniem opłat 
eksploatacyjnych za mieszkanie.

 • Zdecydowana większość badanych lub osób wchodzących 
w skład ich gospodarstwa domowego podejmuje pewne 
działania w celu zaspokojenia bieżących potrzeb. Najwięcej 
wskazań dotyczyło prac zarobkowych, takich jak dorabianie, 
prace dorywcze. Druga w kolejności, niewiele mniejsza, 
liczba wskazań dotyczy korzystania z pomocy udzielanej 
przez instytucje pomocy społecznej. Respondenci starają 
się własnymi siłami zaspokoić bieżące potrzeby.

 • Najczęstszą przyczyną, z powodu której badani zwrócili się 
do ośrodka pomocy społecznej, były: bezrobocie, niskie 
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dochody, w dalszej kolejności długotrwała lub ciężka 
choroba i niepełnosprawność.

 • W 2020 roku odsetek osób korzystających z pomocy 
udzielanej przez ośrodek pomocy społecznej przez okres 
od miesiąca do 2 lat był mniejszy w porównaniu z rokiem 
2016. Jedynie odsetek osób korzystających powyżej 2 lat 
wzrósł z 60% w 2016 roku do 66,7% w 2020 roku.

 • Respondenci najczęściej korzystali ze wsparcia w postaci 
pomocy finansowej oraz pomocy żywnościowej. 

 • Zdecydowana większość badanych uważa, że sytuacja 
materialna w ich gospodarstwie domowym uległa poprawie 
po otrzymaniu wsparcia z pomocy społecznej (ponad 70% 
odpowiedzi w obydwu edycjach badania). 

 • W większości przypadków badani muszą bardzo oszczędnie 
gospodarować, aby oprócz żywności wystarczyło na 
ubranie i opłaty. 7,6% respondentów uważa natomiast, 
że często brakuje pieniędzy nawet na żywność.

 • W roku 2020 nieznacznie zmniejszył się odsetek osób, 
których sytuacja materialna wpływa na życie codzienne. 
W 2016 roku odpowiedzi takiej udzieliło 53,1% 
respondentów, natomiast w 2020 roku 49,9%. 

 • Większość badanych osób zarówno w 2016, jak i 2020 
roku nie korzystała z pomocy i wsparcia udzielanego przez 
organizacje pozarządowe.

 • Większość respondentów, w obu edycjach badania, 
podejmowała działania mające na celu poprawienie swojej 
sytuacji materialnej poprzez: szukanie pracy, uczestniczenie 
w kursach, stażach, szkoleniach zawodowych, czy wyjazd 
za granicę w celach zarobkowych.
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 • Wzrósł procentowy udział osób korzystających z pomocy 
społecznej, którzy uważają, że ich sytuacja materialna 
w gospodarstwie domowym w perspektywie dwóch 
najbliższych lat raczej się pogorszy (z 10% w roku 2016 
do 15,7% w roku 2020). Zmniejszył się natomiast odsetek 
osób uznających, że ich sytuacja raczej ulegnie poprawie 
(z 40,6% w 2016 do 30,8% w 2020 roku).
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