Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Ekonomika i Organizacja Gospodarki ywno ciowej nr 115, 2016: 101–115

Wojciech Pizło, Ewelina Dobrzyńska
Wydział Nauk Ekonomicznych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych
emerytów na obszarach wiejskich w Polsce
Wstęp
Polskie społecze stwo starzeje si . Wzrasta liczba emerytów, na których
wiadczenia pracuje b d b dzie pracował ka dy z nas. Staro ć w uj ciu egzystencjalnym odnosz cym si do ka dej jednostki oraz w uj ciu społecznym dotycz cym ogółu ludzi niesie za sob wiele wyzwa . Charakteryzuje si bowiem
nie tylko zmianami biologicznymi czy psychicznymi, ale równie zmianami
w sferze działalno ci ekonomicznej i społecznej. Próg staro ci mo e być wyznaczony przez wiele miar, w tym wiek: biologiczny, demograﬁczny oraz psychiczny.
Wiek biologiczny jest kategori przypisan ka demu człowiekowi indywidualnie.
Mierzony jest za pomoc obserwacji kondycji organizmu i zdolno ci do wykonywania czynno ci. Wiek demograﬁczny liczony jest na podstawie prze ytych
lat. Wiek psychiczny zwi zany jest z poziomem sprawno ci intelektualnej osoby.
W miar bowiem post pu procesu starzenia si funkcje psychiczne ulegaj spowolnieniu. Staro ć wi e si z odczuciem osamotnienia, potrzeb wsparcia i uwagi
oraz ucieczk od reszty społecze stwa. Seniorzy zamieszkuj cy tereny wiejskie
cz ciej podejmuj zatrudnienie, prowadz intensywniejsze ycie rodzinne i towarzyskie w porównaniu z emerytami zamieszkuj cymi miasta. Mimo tego gorzej
oceniaj swoj sytuacj społeczno-ekonomiczn [Mazurkiewicz-Pizło 2013].

Metodyka badań
Celem artykułu jest diagnoza i ocena sytuacji ekonomicznej emerytów
w Polsce, ze szczególnym uwzgl dnieniem emerytów zamieszkuj cych obszary
wiejskie w powiecie pło skim. W pracy wykorzystano metody: dokumentacyjn ,
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desk research oraz sonda diagnostyczny, w którym wykorzystano dwa narz dzia
badawcze: kwestionariusz wywiadu i kwestionariusz ankiety. Badaniem obj to
trzy celowo wybrane gospodarstwa domowe emerytów zlokalizowane w obszarze wiejskim trzech gmin powiatu pło skiego, które charakteryzuj si najwi ksz powierzchni u ytków rolnych ogółem. Zgodnie z danymi pochodz cymi
z Głównego Urz du Statycznego zaliczono do nich kolejno gminy: Raci , Baboszewo i Czerwi sk nad Wisł . Z powy szych gmin wybrano losowo po jednej
wsi, z których wyodr bniono typowe gospodarstwa domowe emerytów. Badane
gospodarstwa zostały wytypowane na podstawie wiedzy ekspertów – sołtysów
danych wsi. Mianem typowe okre lono: dwuosobowe, nieaktywne zawodowo
gospodarstwa domowe emerytów zamieszkuj cych domy jednorodzinne, których podstawowym ródłem utrzymania jest emerytura. Badanie zorganizowano
w maju 2015 roku. Przed rozpocz ciem bada skontaktowano si z sołtysami
wsi, nast pnie ze wskazanymi emerytami w celu uzyskania zgody na przeprowadzenie bada i umówienie si na ich realizacj . Nie uzyskano zgody na nagrywanie wywiadu, w wyniku tego posłu ono si narz dziem badawczym, jakim
jest kwestionariusz ankiety, który poszerzono o lu ne pytania do respondentów.
Rozmówcy nie wyrazili zgody na imienne przedstawienie ich osoby oraz nazwy
wsi, w której mieszkaj . W celu odró nienia ich od siebie w przedstawieniu wyników bada b d wyró nieni poprzez podanie nazwy gminy, z której pochodzi
dane gospodarstwo domowe. Wykorzystany kwestionariusz wywiadu składał si
z 34 pyta , poszerzonych o swobodn dyskusj z respondentami. Pytania dotyczyły m.in.: poziomu dochodów i oceny ich wysoko ci, oceny sytuacji ﬁnansowej, oceny sytuacji mieszkaniowej, zaspokojenia potrzeb, poziomu wydatków,
posiadania kredytów i po yczek oraz innych form wsparcia materialnego.

Konsumpcja gospodarstw domowych
Gospodarstwo domowe, jako jednostka systemu gospodarczego, wyró nia
si spo ród innych podmiotów. Gospodarstwo domowe d y do zaspokojenia
potrzeb wszystkich swych członków zarówno w sferze posiadanych rodków
ﬁnansowych, jak i przez towary i usługi nabywane za ich pomoc . Gospodarstwo domowe mo na pojmować w dwóch płaszczyznach: socjologicznej i ekonomicznej [Mazurkiewicz-Pizło i Pizło 2013], wyodr bniaj c tym samym jego
podstawowe funkcje. Wynikaj one z wieloaspektowego charakteru tej jednostki
[ wiatowy 2012]. Funkcje społeczne zwi zane s z uto samianiem gospodarstw
domowych ze wspólnot funkcjonuj c dla realizacji wspólnych celów, spełniania podstawowych potrzeb, gospodarowania. Celem nadrz dnym jest stworzenie
jak najlepszych warunków ycia ka dego członka z osobna i gospodarstwa do-
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mowego jako cało ci. Istot zachowa gospodarstw domowych jest gospodarowanie oparte na wiedzy, pracy i zamo no ci ka dego domownika. Jednostki
wchodz ce w skład gospodarstwa domowego ł cz swoje dochody, zarz dzaj c wspólnie bud etem pieni nym i rodkami materialnymi. Swoj działalno ć
opieraj na zakupie dóbr i usług, wytwarzaniu dóbr, przetwórstwie produktów
i wiadczeniu usług [Hodoly 1971, Pizło i Mazurkiewicz-Pizło 2010, Utzig
2015]. Wa n rol w zarz dzaniu bud etem gospodarstw domowych stanowi
oszcz dzanie. Oszcz dno ci okre lane s jako proces zwi zany z zaniechaniem
bie cej konsumpcji w celu gromadzenia rodków ﬁnansowych przeznaczonych
na przyszł konsumpcj . Zgromadzone rodki ﬁnansowe mog zostać skonsumowane b d lokowane w celu ich pomno enia [Korenik 2003]. O poziomie
oszcz dno ci decyduj indywidualne preferencje konsumenta w hierarchii zaspokajania potrzeb oraz jego podej cie do czasu bie cego i przyszłego [Ba buła 2006]. Prekursorem w podej ciu do oszcz dzania był I. Fisher [Harasim
2010]. Wskazywał on, i oszcz dzanie jest racjonalnym, celowym aktem danej
wspólnoty gospodaruj cej. Twierdził, e w miar spadku dochodów konsumentów wzrasta udział konsumpcji bie cej w konsumpcji ogółem, a co za tym idzie,
maleje poziom oszcz dno ci. Odmienny pogl d sformułował J.M. Keynes [Liberda 2000], wskazuj c, i w miar wzrostu poziomu dochodów gospodarstw
domowych ro nie stopa oszcz dno ci, a konsumpcja utrzymuje si na stałym
poziomie. Powstanie neoklasycznych teorii oszcz dzania było skutkiem odrzucenia teorii J.M. Keynesa. Zarówno hipoteza cyklu ycia, jak i hipoteza dochodu
permanentnego traktuj oszcz dzanie jako wynik zaplanowanego przez jednostk wyrównania konsumpcji w czasie. Ludzie w swych racjonalnych działaniach
staraj si utrzymać na stałym poziomie kra cow u yteczno ć konsumpcji.
Wysoko ć oszcz dno ci zale y od wysoko ci dochodu bie cego i oczekiwanego oraz od regionalnego rozkładu dochodu [Pizło i Mazurkiewicz-Pizło 2014]
poszczególnych gospodarstw domowych. Wa ny wpływ na oszcz dno ci w gospodarce maj : ogólna sytuacja gospodarcza kraju, polityka społeczna [Mikuła 2015] i polityka pieni na pa stwa, regulacje prawne warunkuj ce działanie
instytucji ﬁnansowych oraz rynków gromadz cych oszcz dno ci, czynniki demograﬁczne. Poziom oszcz dno ci jest równie determinowany przez indywidualne cechy osobowo ci człowieka oraz czynniki o charakterze obiektywnym,
wpływaj ce na decyzje członków gospodarstw domowych niezale nie od ich
woli. Ch ć oszcz dzania gospodarstw domowych wynika przede wszystkim
z konieczno ci zabezpieczenia si na przyszło ć przed mo liwymi niepowodzeniami. Zgromadzone rodki ﬁnansowe maj zagwarantować mo liwo ć zaspokojenia przyszłych potrzeb konsumpcyjnych. J.M. Keynes wyró nił wiele subiektywnych czynników wpływaj cych na pojawienie si potrzeby oszcz dzania
w ród członków gospodarstwa domowego. Zaliczył do nich przede wszystkim:

104
ch ć podwy szenia stopy yciowej w przyszło ci, zagwarantowania poczucia niezale no ci, pozostawienia po sobie maj tku, mo liwo ci gromadzenia
rodków ﬁnansowych w celu prowadzenia działalno ci gospodarczej [Keynes
2003].

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych
emerytów
Poziom przeci tnego miesi cznego dochodu rozporz dzalnego i wydatków
na 1 osob w latach 2003–2013 w badanych gospodarstwach domowych był
bardzo zró nicowany (rys. 1). Dochód rozporz dzalny na 1 osob z roku na rok
wzrastał [Utzig 2014]. W 2003 roku kształtował si na poziomie 711,96 zł i w
przeci gu analizowanych lat wzrósł do poziomu 1301,77 zł w 2013 roku, czyli
o 589,81 zł. Rok 2013 w porównaniu z rokiem poprzednim charakteryzował si
niewielkim wzrostem dochodu rozporz dzalnego o około 1,6%. Poziom wydatków gospodarstw domowych w przeliczeniu na 1 osob w latach 2003–2013
charakteryzował si tendencj wzrostow . Wyj tek stanowi 2005 rok, w którym
odnotowano niewielki spadek wydatków.

Rysunek 1
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny i wydatki na 1 osobę w gospodarstwie domowym w latach 2003–2013
ródło: Opracowanie własne na postawie GUS [2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014a].

W udziale wydatków gospodarstw domowych w dochodzie rozporz dzalnym w latach 2003–2013 mo na zaobserwować tendencj spadkow . Najwi kszy spadek zanotowano w 2005 roku, tj. o 3,8%. W 2003 roku wydatki stano-
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wiły a 95,2% uzyskiwanych dochodów, a 81,6% w 2013 roku. Spadek udziału
wydatków w dochodzie rozporz dzalnym wiadczy o wzrastaj cym poziomie
oszcz dno ci gromadzonych przez polskie gospodarstwa domowe.
Dochód rozporz dzalny i wydatki na 1 osob w gospodarstwach domowych
w uj ciach nominalnym i realnym (skorygowanym o poziom inﬂacji) wskazuj , i ich wielko ć w uj ciu realnym w nieznaczny sposób odbiega od wartoci nominalnych, zachowuj c przy tym dotychczasow tendencj wzrostow
(rys. 2). Wzrost poziomu dochodu rozporz dzalnego w latach 2003–2013 nie
był spowodowany czynnikiem inﬂacyjnym, lecz innymi determinantami. Gospodarstwa domowe w 2013 roku niespełna połow wydatków przeznaczyły na
konsumpcj ywno ci i napoi bezalkoholowych oraz na u ytkowanie mieszkania
i no niki energii. Wydatki na transport stanowiły 9,6%. Wydatki na rekreacj
i kultur wynosiły 6,5%. Najmniejszy procent wydatków był przeznaczany na
edukacj i kieszonkowe, niewiele ponad 1%.
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Rysunek 2
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny i wydatki na 1 osobę w gospodarstwie domowym w latach 2003–2013 w ujęciu nominalnym i realnym
ródło: Jak na rysunku 1.

Przeci tny dochód rozporz dzalny na 1 osob w gospodarstwach domowych
poszczególnych grup społeczno-ekonomicznych jest zró nicowany. W analizowanym okresie charakteryzował si tendencj wzrostow , wyj tek stanowili
rolnicy, których dochody ulegały niewielkim wahaniom (rys. 3). Najwi kszy
dochód rozporz dzalny spo ród analizowanych grup społeczno-ekonomicznych
w badanych latach został osi gni ty przez pracuj cych na własny rachunek.
W 2013 roku osi gn ł warto ć 1589,06 zł, tj. o 3,3% wi cej w stosunku do roku
poprzedniego. Emeryci równie osi gn li du e dochody. W 2013 roku przeci t-
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Rysunek 3
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych według grup społeczno-ekonomicznych w latach 2006–2013
ródło: Jak w tabeli 1.

ny dochód rozporz dzalny wyniósł 1415,72 zł, tj. o 3,2% wi cej ni w 2012 roku. Poziom przeci tnego dochodu rozporz dzalnego ogółem był najbardziej
zbli ony do dochodów generowanych przez pracowników. Dochody mniejsze od dochodów ogółem osi gn li rolnicy [Mazurkiewicz 2001]. Wahania
w tej grupie społeczno-zawodowej mo na zaobserwować w latach 2009 i 2011.
Rolnicy w 2013 roku osi gn li przeci tny dochód rozporz dzalny w wysoko ci
1157,59 zł, czyli wi kszy o 5,9% w stosunku do roku poprzedniego. Najni szy
poziom dochodów był osi gni ty przez rencistów. W 2013 roku ich dochód wyniósł 1007,03 zł. Wraz ze wzrostem dochodu rozporz dzalnego ogółem wzrósł
dochód rozporz dzalny emerytów. Dochody osi gane przez emerytów w latach
2006–2013 wzrosły realnie o 50,1%. Najwi kszy realny wzrost dochodu emerytów odnotowano w 2009 roku, tj. o 8,4% w stosunku do roku poprzedniego. W 2013 roku mo na zaobserwować realny wzrost dochodu emerytów o 6%
w stosunku do roku poprzedniego, przy jednoczesnym realnym wzro cie dochodu ogółem o 4,5%.
Przeci tne miesi czne wydatki na 1 osob w gospodarstwach domowych
w poszczególnych grupach społeczno-ekonomicznych w latach 2006–2013 cechuj si tendencj wzrostow . Najwy szy poziom wydatków generowali pracuj cych na własny rachunek. Wydatki w tej grupie kształtowały si na poziomie
1288,31 zł w 2013 roku, tj. o 1,4% wi kszym ni w roku poprzednim. Kolejn
grup , której wydatki kształtowały si na poziomie wy szym od poziomu prze-
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Rysunek 4
Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych według grup społeczno-ekonomicznych w latach 2006–2013
ródło: Jak na rysunku 1.

ci tnych wydatków ogółem, byli emeryci. Wydatki tej grupy w 2013 roku osi gn ły warto ć 1197,83 zł, czyli były na poziomie o 2,9% wy szym w stosunku
do roku poprzedniego. Wydatki mniejsze od wielko ci przeci tnych wydatków
ogółem generowali renci ci i rolnicy. Najmniejsze wydatki generowały gospodarstwa domowe rolników. Kształtowały si na poziomie 784,59 zł w 2013 roku
i ulegały wahaniom w latach 2009 i 2011.
Wydatki gospodarstw domowych emerytów w latach 2006–2013 wzrosły realnie
o 40,5%. Najwi kszy realny wzrost wydatków emerytów zaobserwowano w 2008
roku, tj. 7,9% w stosunku do roku poprzedniego. W 2013 roku mo na zaobserwować
realny wzrost wydatków emerytów o 5,8% w stosunku do roku poprzedniego, któremu towarzyszył wzrost wydatków realnych ogółem o 3,8%. Porównuj c rok 2006
z rokiem 2013, mo emy zauwa yć tendencj spadkow analizowanego zjawiska
z licznymi wahaniami. Najwi kszy udział wydatków w dochodzie rozporz dzalnym
na 1 osob przypadał rencistom – ponad 90%, i w badanym okresie utrzymywał
si na podobnym poziomie. Tendencj spadkow zjawiska mo emy zaobserwować
w przypadku emerytów. W 2006 roku nast pił spadek udziału ich wydatków w dochodzie rozporz dzalnym z poziomu około 90% do poziomu nadal wysokiego –
85%. Udział ich wydatków w dochodach ogółem znajdował si na poziomie zbli onym w stosunku do grup pracowników i pracuj cych na własny rachunek. Rolnicy s
grup społeczno-ekonomiczn , która wydatkuje najmniejszy procent uzyskiwanych
dochodów. W 2013 roku było to niespełna 68%.
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Specyﬁka gospodarstw domowych powiatu płońskiego
Powiat pło ski umiejscowiony jest w północno-zachodniej cz ci województwa mazowieckiego. W powiecie pło skim, zgodnie z informacjami
z Narodowego spisu powszechnego, w 2011 roku było 28 065 gospodarstw domowych. Cz ć ich stanowi gospodarstwa domowe dwuosobowe (ok. 23%).
W powiecie pło skim przewa aj jednorodzinne gospodarstwa domowe, które
stanowi około 67% gospodarstw domowych ogółem [Bank Danych Lokalnych,
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start, dost p: 07.04.2015]. Głównym ródłem utrzymania mieszka ców powiatu pło skiego jest praca najemna poza rolnictwem,
tj. 27,5% ogółu mieszka ców. Znaczna cz ć społecze stwa utrzymuje si równie z emerytury (18%). Osób w wieku powy ej 65 lat jest 12 048. Utrzymuj si
one przede wszystkim z niezarobkowych ródeł – emerytury (92,2% seniorów).
Jedynie niewielki odsetek tych osób wykazuje aktywno ć na rynku pracy (0,5%),
pracuj c na własny rachunek (0,1%), czy w gospodarstwach rolnych (0,5%)
[Bank Danych Lokalnych https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start, dost p: 07.04.2015].
W celu okre lenia specyﬁki gospodarstw domowych emerytów zamieszkuj cych obszary wiejskie powiatu pło skiego, jako obszaru typowo rolniczego,
wybrano w sposób celowy trzy gospodarstwa. Najwi kszy redni dochód ogółem uzyskany jest przez gospodarstwa domowe w gminach: Raci i Czerwi sk
nad Wisł .

Specyﬁka badanych gospodarstw domowych – wyniki
badań empirycznych
Badane gospodarstwa domowe (po jednym celowo wybranym typowym gospodarstwie emeryta z obszaru wskazanych trzech gmin wiejskich) zadeklarowały, e obecnie emerytura jest ich jedynym ródłem utrzymania. Emeryci do
pewnego czasu dorabiali sobie poprzez ró nego rodzaju formy aktywno ci. Gospodarstwo domowe z gminy Raci uzyskiwało dodatkowe rodki ﬁnansowe ze
sprzeda y jaj od kur z własnego chowu, emerytka z gminy Czerwi sk nad Wisł
dorabiała poprzez uczestnictwo w pracach sezonowych, przede wszystkim przy
zbiorach malin i truskawek. Gospodarstwo domowe z gminy Baboszewo uzyskiwało dodatkowe rodki ﬁnansowe z tytułów opieki nad chorymi z okolicznych
wsi oraz pomocy s siedzkiej. Jednak wszelkie działania zostały zaprzestane
w okresie ostatnich 2–3 lat z powodu pogarszaj cego si stanu zdrowia emerytów. Sytuacja ﬁnansowa gospodarstwa domowego zgodnie z deklaracj respondentów uległa pogorszeniu po przej ciu na emerytur . Wcze niej uzyski-
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wane dochody z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego czy pracy najemnej
kształtowały si na wy szym poziomie ani eli uzyskiwana emerytura. Obecna
kondycja ﬁzyczna oraz potrzeba opieki ze strony współmał onków niestety nie
pozwala na aktywno ć zawodow emerytów.
Respondenci gospodarstw domowych byłych rolników (pochodz cy z gmin
Raci i Czerwi sk nad Wisła) deklaruj , e przy aktualnym dochodzie netto
„raczej łatwo wi
koniec z ko cem”. Spowodowane jest to, w odró nieniu od
emerytów pochodz cych z gminy Baboszewo, otrzymywaniem dodatku piel gnacyjnego oraz ﬁnansowym i materialnym wsparciem (w postaci produktów
rolnych) od dzieci, którym przepisały dom czy ziemi . Gospodarstwo domowe
z gminy Baboszewo deklaruje, e „z wielk trudno ci wi e koniec z ko cem”.
Wszyscy badani podkre lali, e obecnie uzyskiwany miesi czny dochód stanowi minimalny poziom, który zapewnia im „minimum egzystencji”. Emeryci
z gmin Raci , Baboszewo i Czerwi sk nad Wisł oceniaj swoj sytuacj
mieszkaniow jako redni . Chcieliby dokonać zmian, lecz nie posiadaj dostatecznych rodków ﬁnansowych na przeprowadzenie modernizacji. Stałe dochody w gospodarstwach domowych pochodz cych z gmin Raci i Czerwi sk nad
Wisł pozwalaj na zaspokojenie jedynie bie cych potrzeb. Odmienna sytuacja
panuje w gospodarstwie domowym, którym w znacznym stopniu brakuje rodków na zaspokojenie bie cych potrzeb (gmina Baboszewo). W sytuacjach trudnych emeryci staraj si ograniczać swoje bie ce potrzeby, korzystaj z pomocy
krewnych, zaci gaj po yczki i kredyty. Nie korzystaj z pomocy opieki społecznej ani ko cioła. Emeryci zgodnie o wiadczaj , e w porównaniu do sytuacji
sprzed dwóch lat zaspokojenie ich potrzeb yciowych nie zmieniło si . Wynika
to z faktu zbyt małych podwy ek emerytur, które nie s odczuwalne w sposób
pozwalaj cy na popraw ich sytuacji ekonomicznej. Badane gospodarstwa domowe emerytów z gmin Raci i Czerwi sk nad Wisł nie prognozuj w czasie
najbli szych 12 miesi cy zmiany sytuacji ﬁnansowej. Bardziej pesymistycznie
sytuacje oceniaj emeryci z gminy Baboszewo. Obawiaj si pogorszenia sytuacji ﬁnansowej, poniewa twierdz , e je eli s braki ﬁnansowe, to z miesi ca
na miesi c jest coraz ci ej. Obecnie nie stać ich na zakup wystarczaj cych iloci artykułów ywno ciowych. Braki cz ciowo pokrywane s dzi ki wsparciu
dzieci. Pozostałe gospodarstwa domowe stać na zakup wystarczaj cych ilo ci
artykułów ywno ciowych.
Struktura wydatków generowanych przez badane gospodarstwa domowe
wskazuje na zdecydowan przewag rodków ﬁnansowych wydatkowanych
na ywno ć i napoje bezalkoholowe (tab.). Kształtuj si w przedziale od 50%
wydatków ogółem w gospodarstwie domowym z gminy Baboszewo do 59,1%
w gospodarstwie domowym z gminy Czerwi sk nad Wisł . Du y udział w wydatkach ogółem stanowi wydatki mieszkaniowe i na energi . Wydaje si na
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Tabela
Udział wydatków w przeciętnym miesięcznym dochodzie netto w gospodarstwach domowych
emerytów zamieszkujących tereny wiejskie powiatu płońskiego

Wydatki

ywno ć i napoje bezalkoholowe
Odzie i obuwie
U ytkowanie mieszkania i no niki
energii
Wyposa enie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

Udział wydatków w miesięcznym dochodzie netto [%]
gospodarstwo
gospodarstwo
gospodarstwo
domowe
domowe
domowe
(gm. Czerwińsk
(gm. Racią )
(gm. Baboszewo)
nad Wisła)
53,8
50
59,1
5

brak

4,5

14,9

20

13,6

brak

brak

2,3

14,9

6,7

13,6

Transport

5

brak

brak

Łączno ć

1,5

20

2,3

5

3,3

4,5

Zdrowie

Pozostałe wydatki
ródło: Opracowanie własne.

nie rednio 16,2%. S to wydatki, których poziom jest trudny do zredukowania
i kształtuje si na poziomie około 300 zł w badanych gospodarstwach domowych. Wa n pozycj w wydatkach gospodarstw domowych emerytów s rodki
ﬁnansowe skierowane na: leki, urz dzenia i sprz t medyczny, usługi ambulatoryjne oraz szpitalne. Najmniej pieni dzy przeznacza si na ten cel w gospodarstwie domowym z gminy Baboszewo, poniewa stałego leczenia wymaga tylko
jeden domownik. W pozostałych przypadkach wszyscy członkowie gospodarstwa domowego bior leki na stałe. W wyniku tego wydatki na ten cel stanowi
od 13,6% wydatków ogółem w gospodarstwie domowym z gminy Czerwi sk
nad Wisł do 14,9% w gospodarstwie domowym z gminy Raci . Ka de z badanych gospodarstw domowych deklaruje, e w ci gu ostatniego roku korzystało
z usług placówek opłacanych zarówno z Narodowego Funduszu Zdrowia, jak
i ze swoich rodków. Najwi kszy koszt leczenia oraz bada , w których oﬁcjalnie płacono za usługi, poniosło gospodarstwo z gminy Baboszewo, tj. 1500 zł
w ci gu ostatniego roku. W pozostałych gospodarstwach domowych wydano na
ten cel około 100 zł. W badanych gospodarstwach domowych „zdarzyło si ”, e
„zabrakło na realizacj recept lub wykupienie wszystkich potrzebnych leków”.
Najci sz sytuacj ﬁnansow posiada gospodarstwo domowe z gminy Baboszewo, poniewa w ci gu ostatniego roku nie było go stać na odbycie koniecznych wizyt lekarskich, przeprowadzenie bada , zabiegów rehabilitacyjnych oraz
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na leczenie szpitalne. Pozostali emeryci posiadali rodki ﬁnansowe na te usługi
z uzyskiwanych dochodów oraz pomocy ﬁnansowej dzieci.
Pomimo trudnej sytuacji materialnej gospodarstwo domowe emerytów
z gminy Baboszewo 20% swych wydatków ponosz na ł czno ć, szczególnie na
opłaty telefoniczne. Emeryci staraj si być w ci głym kontakcie z najbli szymi
członkami rodziny. Podobnie jest w sytuacji pozostałych badanych gospodarstw
domowych, jednak wydatki w tym kierunku kształtuj si na poziomie 1,5–2,3%,
czyli w wysoko ci 30–50 zł. Na pozostałe wydatki zwi zane przede wszystkim
z higien osobist , usługami fryzjerskimi i kosmetycznymi, artykułami podró nymi i galanteryjnymi badane gospodarstwa domowe emerytów wydaj 3,3–5,0%
dochodów ogółem. Gospodarstwo domowe emerytów z gminy Baboszewo nie
kupuje odzie y, w przypadku innych badanych gospodarstw domowych na ten
cel przeznacza si rednio 100 zł miesi cznie. Emeryci z gminy Raci generuj
dodatkowo wydatki na transport (5%), a z gminy Czerwi sk nad Wisł na wyposa enie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (2,3%). Badane
gospodarstwa domowe nie wydaj rodków ﬁnansowych na napoje alkoholowe
i wyroby tytoniowe (nie maj takich potrzeb) oraz na rekreacj i kultur , edukacj , restauracje i hotele (nie stać ich na to).
Najwi ksze wydatki ponoszone s przed wi tami: Wielkanocnymi i Boego Narodzenia. Gospodarstwa domowe z gmin Baboszewo i Czerwi sk nad
Wisł wyró niaj dodatkowo okres zimowy, w którym zakup opału jest bardzo
kosztowny. Emeryci z gminy Baboszewo sami całkowicie pokrywaj jego koszty przypadaj ce na okres grzewczy (ok. 3000 zł), emeryci z gminy Czerwi sk
nad Wisł s natomiast wspierani przez dzieci w dostawach drewna na opał
i wydaj na ten cel około 1300 zł.

Podsumowanie
Przeprowadzone badania i ich analiza pozwala na przedstawienie obrazu emeryta zamieszkuj cego tereny wiejskie powiatu pło skiego. Emeryci ze
wzgl du na stan zdrowia i kondycj ﬁzyczn nie mog podj ć dodatkowej pracy
zawodowej, wi c utrzymuj si wył cznie z uzyskiwanej emerytury. Aby mogli si utrzymać, zmuszeni s do korzystania z pomocy ﬁnansowej i materialnej krewnych oraz do zaci gania po yczek i kredytów. Stać ich na podstawowe
wydatki zwi zane z codzienn egzystencj tylko dzi ki pomocy najbli szych.
Emerytom yje si gorzej ni reszcie społecze stwa pod wzgl dem ﬁnansowym,
poniewa ich gospodarstwa domowe na ogół składaj si z mniejszej liczby osób
ni gospodarstwa domowe osób w wieku produkcyjnym. Dochód na 1 osob uzyskiwany przez seniorów powiatu pło skiego jest znacznie mniejszy ni przeci t-
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ny dochód polskiego emeryta na 1 osob . W 2013 roku dochód przypadaj cy na
1 polskiego emeryta osi gn ł warto ć blisk dochodom generowanym przez dwuosobowe gospodarstwo domowe z gminy Baboszewo. Co za tym idzie poziom
wydatków przypadaj cych na 1 osob w gospodarstwach domowych emerytów
z powiatu pło skiego jest mniejszy ni w przeci tnym polskim gospodarstwie
domowym emerytów. Mimo nierówno ci w wysoko ci uzyskiwanych wiadcze
ró nicuj cych poziom wydatków i ich kierunek w badanych gospodarstwach domowych ogólna ich struktura przedstawia si w zbli ony sposób. Gospodarstwa
domowe emerytów z powiatu pło skiego kieruj swe wydatki w stron zaspokojenia podstawowych, bie cych potrzeb. W strukturze wydatków dominuj
wydatki na: ywno ć i napoje bezalkoholowe, u ytkowanie mieszkania i no niki
energii, zdrowie i ł czno ć. Pozostałe kategorie wydatkowe pojawiaj si sporadycznie: odzie i obuwie, wyposa enie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego czy transport. Gospodarstwa domowe emerytów pochodz cych
z powiatu pło skiego wydaj wi cej na ywno ć i napoje bezalkoholowe ni
przeci tne polskie gospodarstwo domowe emerytów. Podobna sytuacja dotyczy wydatków na u ytkowanie mieszkania i no niki energii. Udział wydatków
w dochodzie osi ganym przez emerytów zamieszkuj cych powiat pło ski z roku
na rok utrzymuje si na podobnym poziomie, w przeciwie stwie do sytuacji statystycznego polskiego gospodarstwa domowego.
Emeryci zamieszkuj cy tereny wiejskie w powiecie pło skim nie s w stanie regularnie oszcz dzać, bowiem bardzo rzadko udaje si im odło yć około
150 zł miesi cznie. Sytuacja ﬁnansowa zmusza ich do zaci gania kredytów, które
spłacane s z uzyskiwanych dochodów i rodków ﬁnansowych otrzymywanych
od krewnych. Wi ksza cz ć zobowi za przeznaczana jest na dobra trwałego
u ytku i remont domu. Dzi ki wsparciu krewnych gospodarstwa domowe emerytów s w stanie zaspokoić podstawowe potrzeby. Nastroje po ród emerytów
zamieszkuj cych obszary wiejskie powiatu pło skiego s dalekie od optymizmu.
Pogodzili si z zaistniał sytuacj bytow i cz st bezradno ci . Jednak staraj
si w jaki sposób docenić fakt posiadania statusu emeryta, chocia by z powodu
zapewnienia stałego dochodu bez konieczno ci podj cia pracy. Okazuj si jednak, e cz sto nie pozwala on na samodzielno ć ﬁnansow i zapewnienie odpowiednich warunków ycia.
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Abstrakt
Artykuł dotyczy wa nego społecznie problemu, jakim jest sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych emerytów na obszarach wiejskich. Jako cel bada
przyj to diagnoz i ocen sytuacji ekonomicznej emerytów w Polsce, ze szczególnym uwzgl dnieniem emerytów obszarów wiejskich powiatu pło skiego.
pracy wykorzystano metod dokumentacyjn , desk research oraz metod sondau diagnostycznego. W artykule przedstawiono istot konsumpcji gospodarstw
domowych wskazuj c, i dochód rozporz dzalny na 1 osob w gospodarstwach
domowych, ogółem systematycznie wzrastał. Dochód na 1 osob uzyskiwany
przez seniorów powiatu pło skiego jest znacznie mniejszy ni przeci tny dochód
polskiego emeryta. Badaniem zostały obj te trzy celowo wybrane gospodarstwa domowe emerytów zamieszkuj ce tereny wiejskie zlokalizowane w trzech
gminach powiatu pło skiego charakteryzuj cych si najwi ksz powierzchni
u ytków rolnych ogółem (Raci , Baboszewo i Czerwi sk nad Wisł ). Nale y
stwierdzić, i tylko dzi ki wsparciu krewnych gospodarstwa domowe emerytów
s w stanie zaspokoić podstawowe potrzeby. Emeryci z badanych gospodarstw
domowych pogodzili si z zaistniał sytuacj bytow i cz st bezradno ci .
Staraj si w jaki sposób docenić fakt posiadania statusu emeryta, chocia by
z powodu zapewnienia stałego dochodu bez konieczno ci podj cia pracy. Emeryci ze wzgl du na stan zdrowia i kondycje ﬁzyczn nie mog podj ć dodatkowej
pracy zawodowej i utrzymuj si wył cznie z uzyskiwanej emerytury, aby yć,
zmuszeni s do korzystania z pomocy ﬁnansowej i materialnej krewnych oraz do
zaci gania po yczek i kredytów. Stać ich jedynie na podstawowe wydatki zwi zane z codzienn egzystencj tylko dzi ki pomocy najbli szych.
Słowa kluczowe: dochody, gospodarstwo domowe, obszary wiejskie, emeryci,
jako ć ycia
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The economic situation of pensioners’ households
in rural areas in Poland
Abstract
The article concerns the economic situation of pensioners’ households in
rural areas. The aim of the study was to diagnose and assess economic situation
of pensioners in Poland, with particular emphasis on pensioners inhabiting rural
district Pło sk. The study used the method of documentary, desk research and
the method of diagnostic survey. The article presents the essence of household
consumption. It was found that the disposable income per capita in households
steadily increases. Per capita income in surveyed households was much lower
than the average income of Polish pensioner. The research was conducted in
three deliberately selected households of pensioners living in rural areas located
in three municipalities of the district Pło sk, characterized by the highest total
agricultural area (Raci , Baboszewo and Czerwi sk nad Wisł ). It should be
noted that only thanks to the support of relatives households of pensioners are
able to meet basic needs. Retirees of the surveyed households come to terms with
the situation and frequent helplessness. They are trying to somehow appreciate
the fact of being a pensioner, as it provides a steady income without necessity
of going to work. Pensiners, due to health and physical condition, cannot take
extra work, thus they make their living only thanks to their pensions. They have
to make use of ﬁnancial and material assistance to relatives as well as to take
credits and loans. They can afford only basic goods and services only thanks to
the help of their relatives.
Key words: income, household, rural areas, pensioners, quality of life

