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Infrastruktura domowa i spo ycie 
wybranych produktów ywno ciowych 

w ród osób w wieku 65+ w wietle wyników 
bada  w asnych

Tomasz Zalega*

W artykule zaprezentowano uwarunkowania zaspokojenia potrzeb w zakresie mieszkania, 
wyposa enia w niektóre dobra trwa ego u ytkowania oraz produkty ywno ciowe osób w wieku 
65+. Kluczowym celem autora jest ukazanie sytuacji mieszkaniowej, zadowolenia z miejsca 
zamieszkania i warunków mieszkaniowych, a tak e przybli enie infrastruktury domowej oraz 
spo ycia produktów ywno ciowych w ród seniorów. Opracowanie oparte jest na wynikach 
bada  w asnych przeprowadzonych w ród osób w wieku 65 lat i wi cej.
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Home Infrastructure and Consumption of Selected Food Products Among 
People Aged 65+ in the Light of the Results of the Author’s Own Research

The article presents the determinants underlying the satisfaction of needs as regards housing, 
some durable goods and food products among people aged 65+. Its key objective is to show 
seniors’ housing situation, degree of contentment with place of residence and housing con-
ditions, as well as to provide some insight into their home infrastructure and consumption 
of food products. The study is based on the results of the author’s own research conducted 
among people aged 65 and older.
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1. Wprowadzenie

Dla oceny struktury konsumpcji gospo-
darstw domowych podstawowe znaczenie, 
oprócz osi ganego dochodu przez poszcze-
gólnych jego cz onków, spo ycia ywno ci, 
maj  tak e warunki mieszkaniowe oraz 
wyposa enie mieszkania/domu w dobra 
trwa ego u ytku. Wywieraj  one bezpo-
redni wp yw na indywidualne postawy 

i zachowania konsumentów, a tak e 
w istotny sposób rzutuj  na zachowania 
rynkowe gospodarstw domowych, bez 
wzgl du na relacje do sytuacji obiektywnej.

Kluczow  cech  preferencji konsump-
cyjnych gospodarstw domowych, a w efek-
cie i modelu konsumpcji, jest wyposa enie 
w dobra trwa ego u ytku, które tworz  tzw. 
infrastruktur  domow . S  one groma-
dzone i konsumowane w d ugim okresie, 
stanowi c cz  trwa ego maj tku kon-
sumpcyjnego. Ponadto wiadcz  o zamo -
no ci gospodarstwa domowego, zapewniaj  
komfort ycia i w pewnym stopniu niweluj  
wp yw okresowego obni enia bie cych 
dochodów na stopie  zaspokojenia potrzeb 
ka dego z cz onków gospodarstwa. Stan 
posiadania gospodarstw domowych, b d cy 
swojego rodzaju wyznacznikiem dobro-
bytu spo ecznego, rzutuje w istotny sposób 
na zachowania nabywcze konsumentów. 
Generalnie, im wy szy stopie  wyposa enia 
w dobra trwa ego u ytkowania, tym wi ksza 
swoboda gospodarowania bie cymi docho-
dami i tym wy sza rednia ocena poziomu 
ycia. Ponadto w literaturze przedmiotu 

coraz cz ciej zwraca si  uwag  na to, e 
wspó czesne mieszkania/domy, dzi ki wypo-
sa eniu w dobra trwa ego u ytku, zaczynaj  
spe nia  wiele nowych funkcji spo ecznych, 
a mianowicie zaczynaj  zdaniem kanadyj-
skiego socjologa kultury Gillesa Prono-
vosta pe ni  funkcje „miejsc konsumpcji 
sztuki”, b d cych swoist  namiastk  kin, 
teatrów, operetek, oper i filharmonii, 
a tak e miejsc z zakresu szeroko pojmowa-
nej edukacji i rekreacji fizycznej (Pronovost, 
2007). Spe nianie tych wszystkich funkcji 
w obr bie mieszkania jest mo liwe dzi ki 
posiadanemu sprz towi informacyjno-
rozrywkowemu oraz szybkiemu rozwojowi 
i upowszechnieniu elektronicznych rodków 
przekazu kulturowego takich, jak: telewizja 
satelitarna i kablowa, radio czy Internet. 
W ten sposób mieszkanie zaczyna w pew-
nym stopniu wyr cza  niektóre instytucje 
spo eczne, przyczyniaj c si  tym samym do 

zmniejszenia przestrzeni yciowej wspó cze-
snego konsumenta, co z kolei rzutuje na 
jego zachowania  nabywcze.

Dobra trwa ego u ytku pe ni  trzy pod-
stawowe funkcje: u ytkow , wymienn  
i symboliczn . Funkcje u ytkowe dóbr trwa-
ego u ytku s u  bezpo rednio do zaspoko-

jenia okre lonych potrzeb lub s  rodkiem 
umo liwiaj cym po rednio zaspokojenie 
odczuwanych potrzeb. Z kolei funkcje 
wymienne dóbr trwa ego u ytku posiadaj  
pewn  wymienn  warto , np. w okresie 
niedoborów towarów na rynku s u  jako 
przedmioty procesu wymiany lub staj  si  
lokat  posiadanych nadwy ek pieni dzy. 
Natomiast funkcja symboliczna polega 
na tym, e niektóre dobra ze wzgl du na 
swój walor rzadko ci i oznaki zamo no ci 
sta y si  wymiarem dystynkcji spo ecznych, 
np. posiadanie domu w ekskluzywnej cz -
ci miasta, ró nego rodzaju urz dzenia, 

w których zastosowano nowe technologie 
informatyczne itd. Obecnie wi kszo  dóbr 
utraci a funkcj  symboliczn  i cz ciowo 
funkcj  wymienn . W sytuacji powszechnej 
dost pno ci dóbr trwa ego u ytku na rynku, 
dobra te w wi kszo ci nie posiadaj  waloru 
rzadko ci i oznak zamo no ci. Wyj tek 
stanowi  dobra trwa ego u ytku zaliczane 
do tzw. dóbr veblenowskich, czyli dóbr, 
które zwi zane s  z konsumpcj  ostenta-
cyjn  wyst puj c  najcz ciej w gospodar-
stwach domowych wysokodochodowych 
i tych, które zaliczane s  do tzw. elit ekono-
micznych. 

Rozwój technologii, który jest natu-
raln  konsekwencj  post pu technicznego, 
sprawia, e dostarczane s  spo ecze stwu 
nowe oraz bardziej zmodyfikowane dobra 
i us ugi, które s u  zaspokojeniu potrzeb 
w sposób skuteczniejszy, a tak e pozwa-
laj  na kreowanie nowych potrzeb. Odnosi 
si  to g ównie do urz dze  tzw. nowej 
ge neracji.

W artykule zaprezentowano uwarun-
kowania zaspokojenia potrzeb w zakresie 
mieszkania, wyposa enia w niektóre dobra 
trwa ego u ytkowania oraz produkty yw-
no ciowe osób w wieku 65 lat i wi cej. 
Jego kluczowym celem jest ukazanie sytu-
acji mieszkaniowej, zadowolenia z miejsca 
zamieszkania i warunków mieszkaniowych, 
a tak e przybli enie infrastruktury domo-
wej oraz spo ycia produktów ywno cio-
wych w ród seniorów. 

Struktura opracowania jest nast puj ca. 
Po krótkim wprowadzeniu, w pierwszej cz -
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ci tekstu skoncentrowano si  na koncep-
tualizacji bada  oraz opisie próby i jej cech 
charakterystycznych. Nast pnie przeanali-
zowano sytuacj  mieszkaniow  seniorów 
oraz ich zadowolenie z miejsca zamieszka-
nia i warunków mieszkaniowych. W dalszej 
cz ci opracowania, w sposób syntetyczny, 
skoncentrowano si  na analizie wyposa-
enia osób w starszym wieku w wybrane 

dobra trwa ego u ytku oraz spo ycia pro-
duktów ywno ciowych. Wa niejsze wnioski 
ko cz  niniejszy artyku .

2. Konceptualizacja bada

Materia  empiryczny zawarty w artykule 
pochodzi z bada  bezpo rednich przepro-
wadzonych w formie wywiadu kwestiona-
riuszowego na próbie 2537 gospodarstw 
domowych w latach 2014–2015 w dziesi ciu 
miastach Polski o zró nicowanej liczbie lud-
no ci oraz wielko ci. Zgodnie z przyj tymi 
za o eniami badawczymi w próbie znala-
z y si  osoby powy ej 65. roku ycia, które 
podejmowa y suwerenne decyzje nabywcze 
na rynku. W doborze próby zastosowano 
procedur  doboru celowo-kwotowego. 
Przyj tymi w badaniu cechami (kwotami) 
by y: p e  i wiek.

Badania zosta y przeprowadzone w ród 
uczestników Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w pa stwowych uczelniach wy szych 
w: Warszawie, Krakowie, odzi, Poznaniu, 
Gda sku, Katowicach, Lublinie, Bia ym-
stoku, Toruniu i we Wroc awiu, a tak e 
w ród cz onków kó  parafialnych, w para-
fiach znajduj cych si  na terenie Archi-
diecezji: Warszawskiej, Krakowskiej, ódz-
kiej, Bia ostockiej, Gda skiej, Katowickiej, 
Lubelskiej, Pozna skiej, Wroc awskiej oraz 
Diecezji: Warszawsko-Praskiej i Toru skiej.

3. Dobór próby badawczej 
i jej charakterystyka

Badania zachowa  konsumenckich s  
procesem niezwykle z o onym. Wynika 
to ze z o ono ci konsumpcji i zachowa  
nabywczych konsumentów w dziedzinie 
podejmowania decyzji konsumpcyjnych. 
W tego typu badaniach wa nym krokiem 
s u cym do wyja nienia badanego zjawiska 
jest przyj cie okre lonych wska ników. Ma 
to istotne znaczenie, poniewa  wska nik 
s u y do okre lenia pewnej cechy przed-
miotu lub zjawiska pozostaj cej w takich 
zwi zkach z inn  cech , e wyst pienie jej 

sygnalizuje obecno  tej drugiej. Wska -
nikiem jest zmienna mierzalna, czyli 
dost pna empirycznie. W przypadku bada-
nia zachowa  konsumenckich wska nikami 
wyja niaj cymi z o ono  tego zjawiska s  
wska niki demograficzne (p e , wiek, miej-
sce zamieszkania, wielko  gospodarstwa 
domowego) oraz wska niki spo eczno-eko-
nomiczne (wykszta cenie, dochód). 

W przeprowadzonym badaniu kobiety 
stanowi y 71%, a jedynie co trzeci ankie-
towany by  m czyzn . W próbie wyst pi a 
wyra na przewaga kobiet nad m czyznami, 
za  najliczniejsz  grup  wiekow  stanowi y 
osoby z przedzia u wiekowego 65–74 lata1. 
Istotn  zmienn  w badaniu by o tak e miej-
sce zamieszkania. W próbie respondentów, 
zgodnie z przyj tymi za o eniami badaw-
czymi, znalaz y si  osoby zamieszkuj ce 
najwi ksze miasta Polski. 

Respondentom zadano tak e pytanie 
o poziom wykszta cenia. W kwestionariu-
szu wywiadu przedstawiono cztery katego-
rie wykszta cenia: podstawowe, zasadnicze 
zawodowe, rednie i wy sze. Najsilniej 
reprezentowane by y osoby z wykszta ce-
niem rednim. Prawie 2/5 ankietowanych 
legitymowa o si  tym poziomem wykszta -
cenia. Co czwarty ankietowany uko czy  
studia wy sze, i podobny odsetek stanowi y 
osoby posiadaj ce wykszta cenie zasadnicze 
zawodowe. W badanej próbie najmniejsz  
grup  stanowi y osoby z wykszta ceniem 
podstawowym (11,4%). 

Blisko po ow  badanych stanowi y osoby 
b d ce reprezentantami dwuosobowych 
gospodarstw domowych, natomiast nie-
spe na 2/5 ankietowanych reprezentowa y 
gospodarstwa trzyosobowe. Z kolei co szó-
sty respondent by  przedstawicielem jedno-
osobowych gospodarstw domowych. 

Najwi ksz  grup  w ród responden-
tów stanowi y osoby, których miesi czny 
dochód per capita w gospodarstwie nie 
przekracza  2000,00 z . Dla co trzeciego 
ankietowanego dochód mie ci  si  w prze-
dziale od 2001,00 do 3000,00 z  miesi cz-
nie na 1 osob  w gospodarstwie domowym. 
Z kolei dla co czwartego badanego mie-
si czny rozporz dzalny dochód na 1 osob  
mie ci  si  w przedziale od 3001,00 do 
4000,00 z . Natomiast najmniejsz  grup  
w ród respondentów stanowi y gospodar-
stwa, w których dochód per capita wyniós  
powy ej 4000,00 z  miesi cznie.
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4. Sytuacja mieszkaniowa 
gospodarstw domowych osób 
w wieku 65+ – wprowadzenie

Mieszkanie i jego wyposa enie to wa ny 
czynnik wp ywaj cy na realizacj  podsta-
wowych potrzeb w gospodarstwach domo-
wych. Materialne wyposa enie gospo-
darstwa domowego, to rzeczowy wymiar 
procesu konsumpcji, którego konkretnym 
wyrazem jest mieszkanie i jego wyposa-
enie. Mieszkanie wraz z wyposa eniem 

w trwa e ruchomo ci domowe stanowi 
materialno-przestrzenn  ram  funkcjono-
wania gospodarstwa domowego, tworzy 
swoist  domow  infrastruktur  konsumpcji 
(W torski, 1987, s. 14–15). Fakt posiada-
nia mieszkania, jego standard oraz poziom 
wyposa enia w dobra trwa ego u ytkowania 
stanowi z jednej strony pochodn  mo liwo-
ci finansowych gospodarstwa domowego, 

z drugiej za  powi zany jest z wykszta ce-
niem, wiekiem rodziny oraz okresem trwa-
nia gospodarstwa domowego (Zalega 2009, 
s. 92–93). Nale y jednak pami ta  o tym, 
e od pocz tku lat 90. XX w. nast puje 

polaryzacja warunków mieszkaniowych pol-
skich gospodarstw domowych. Stosunkowo 
niskiemu poziomowi sytuacji mieszkanio-
wej przeci tnej rodziny towarzyszy du e 
i wielostronne zró nicowanie, a skrajno ci 
standardowe z ka dym rokiem pog biaj  
si , co jest konsekwencj  ogólnego spo ecz-
nego i dochodowego rozwarstwienia, przy 
braku instrumentów reguluj cych.

Mieszkanie jest okre lane jako prze-
strze , któr  w ada rodzina, dzi ki któ-
rej realizuje swoje podstawowe zadania 
i zwi zane z nimi czynno ci, które uzyskuje 
w miar  mo liwo ci, zgodnie z w asnymi 
potrzebami, systemem warto ci i prefe-
rencjami. Ponadto mieszkanie zaspokaja 
potrzeby podstawowe, bez czego niemo -
liwy jest pe ny rozwój potrzeb wy szego 
rz du. Lokalizacja mieszkania, jego wiel-
ko  i standard s  bardzo cz sto wyznacz-
nikami statusu spo ecznego, okre laj  
w du ym stopniu przynale no  grupow , 
wskazuj  na mo liwo ci ekonomiczne, 
a tak e ukazuj  gusta i preferencje w a-
ciciela. Posiadanie w asnego mieszkania/

domu jest kluczowym warunkiem prawid o-
wego funkcjonowania ka dego gospodar-
stwa domowego, poniewa  z jednej strony  
umo liwia realizacj  prawie wszystkich 
wykonywanych w jego obr bie czynno ci 
zwi zanych z obs ug  ycia rodzinnego, 

z drugiej za  stwarza mo liwo  gromadze-
nia maj tku trwa ego. 

Standard mieszkania w zakresie jego 
lokalizacji i wielko ci (powierzchnia, liczba 
pokoi), wyposa enie w zestaw instalacji 
techniczno-sanitarnych, u yty materia  
budowlany, wewn trzne rozplanowanie 
oraz stan techniczny s  istotnymi czynni-
kami umo liwiaj cymi u ytkowanie kon-
kretnego mieszkania. Nowoczesne miesz-
kanie/dom staje si  miejscem wypoczynku, 
regeneracji si , czynnikiem sprzyjaj cym 
konsolidacji ycia rodzinnego, wi zi spo-
ecznych oraz materialn  podstaw  indywi-

dualnego rozwoju cz onków spo ecze stwa. 
Mieszkanie/dom staje si  tak e uoso-
bieniem indywidualnych d e  i ambicji 
ka dego cz owieka, daj c mu mo liwo  
uzewn trznienia w asnego stylu ycia. 
Ponadto, w mieszkaniu/domu realizowane 
s  kluczowe funkcje rodziny i gospodarstwa 
domowego, z tego te  wzgl du powinno 
ono sprzyja  zarówno organizowaniu, jak 
i prawid owemu wype nianiu tak istot-
nych funkcji gospodarstwa domowego jak 
(Kusi ska, 2009, s. 38): przygotowywanie 
i spo ywanie posi ków, sen, rekreacja, 
wychowanie i nauka potomstwa, dokszta -
canie doros ych cz onków gospodarstwa, 
hobby oraz kontakty towarzyskie.

5. Warunki mieszkaniowe seniorów

Standard mieszkania w zakresie jego 
wielko ci (powierzchnia, liczba pokoi), 
wyposa enie w zestaw instalacji techniczno-
sanitarnych, u yty materia  budowlany, 
wewn trzne rozplanowanie i stan tech-
niczny s  istotnymi czynnikami umo liwia-
j cymi u ytkowanie konkretnego mieszka-
nia ( elazna, Kowalczuk i Mikuta, 2002, 
s. 116). 

W przeprowadzonym badaniu przyj to, 
e za mieszkanie wyposa one w wodoci g, 

ust p, azienk  itp. nale y uzna  mieszka-
nie, w obr bie którego znajduj  si  odpo-
wiednie urz dzenia. Nie jest wyposa one 
na przyk ad w wodoci g mieszkanie, w któ-
rym kran z wod  znajduje si  na ogólnie 
dost pnej klatce schodowej, poza obr bem 
mieszkania.

Z analizy warunków mieszkaniowych 
badanych gospodarstw domowych wynika, 
e w najlepiej w podstawowe instalacje 

wyposa one by y ankietowane rodziny 
mieszkaj ce w Warszawie, Poznaniu i Wro-
c awiu (tabela 1). 
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Ponad 98% badanych gospodarstw 
zamieszkiwa o mieszkania wyposa one 
w wodoci g, 95,7% posiada o w domu 
ust p sp ukiwany wod  bie c , a 91,8% 
posiada o w mieszkaniu azienk  z wann  
lub prysznicem. Z pozosta ymi instala-
cjami by o ju  troch  gorzej. Do  znaczna 
liczba mieszka  (zw aszcza w Bia ymstoku 
i odzi) pozbawiona by a gazu z sieci 
(odpowiednio: 20,4% i 15,9%). Ponad 
14% badanych zamieszkiwa o miesz-
kanie, w którym nie by o centralnego 
ogrzewania (zbiorowego lub indywidu-
alnego), za  w przypadku 36% badanych 
nie by o dostawy ciep ej wody bie cej do 
mieszka .

Mieszkania badanych gospodarstw 
seniorów najcz ciej posiada y centralne 
ogrzewanie indywidualne lub zbiorowe, 
za  w przypadku prawie co siódmego 
gospodarstwa mieszkania by y ogrzewane 
piecami na opa . Ten typ ogrzewania 
wyst powa  najcz ciej w gospodarstwach 
domowych osób w wieku 65+ zamieszku-
j cych Bia ystok (19,7%), Lublin (19,3%) 
i ód  (18,1%). Z kolei ciep ej wody bie-

cej najcz ciej nie posiada y mieszkania 
seniorów zamieszkuj cych Lublin (46,1%), 
Bia ystok (41,5%), ód  (40,7%) i Toru  
(40,3%). Nale y równie  nadmieni , e 
mieszkaniami bez ciep ej wody bie cej 
dysponowali przewa nie seniorzy, któ-
rych miesi czny dochód rozporz dzalny 
na 1 osob  nie przekracza  2000,00 z , za  

badani legitymowali si  wykszta ceniem 
podstawowym lub zasadniczym zawo-
dowym. 

Nale y podkre li , e brak wyposa enia 
mieszkania w azienk  czy ust p oznacza 
dzi  bardzo niski standard mieszkania. 
Mo na wi c stwierdzi , e ok. 6,25% gospo-
darstw domowych seniorów zamieszkuje 
mieszkania, które w dzisiejszych czasach 
nie spe niaj  podstawowych wymogów sta-
wianych wspó czesnym mieszkaniom.

Z przeprowadzonego badania wynika, 
e rednia wielko  powierzchni u ytkowej 

mieszkania wynios a 74,6 m2. Najmniejsze 
mieszkanie zarejestrowane w trakcie bada-
nia mia o powierzchni  31,75 m2, a naj-
wi ksze – 149,87 m2. Przeci tne mieszka-
nie ankietowanego z o one by o z 3,56 izb. 
Przeci tna powierzchnia u ytkowa zajmo-
wana przez ankietowane gospodarstwa 
domowe na 1 osob  wynosi a 29,64 m2, za  
liczba osób przypadaj cych na jedn  izb  
kszta towa a si  na poziomie 1,04.

Najcz ciej powierzchnia mieszka  
ankietowanych mie ci a si  w przedziale 
od 57,8 m2 do ok. 66,9 m2. Mo na zatem 
stwierdzi , e mieszkania badanych gospo-
darstw domowych w niewielkim stopniu s  
pozbawione podstawowych urz dze  oraz 
posiadaj  zadowalaj c  powierzchni  u yt-
kow .

Odnotowano istotn  zale no  mi dzy 
liczb  izb w mieszkaniu i powierzchni  u yt-
kow  zajmowanego mieszkania a takimi 

Tabela 1. Wyposa enie mieszka  w podstawowe instalacje w gospodarstwach domowych osób 

w wieku 65+ (w %)

Miejsce 
zamieszkania

Instalacje 
wodno-kanali-

zacyjne
Ubikacja azienka

Gaz 
przewodowy

Centralne 
ogrzewanie

Z dostaw  
ciep ej wody

Ogó em 98,6 95,7 91,8 84,6 85,9 63,4

Warszawa

Kraków

ód

Pozna

Wroc aw

Gda sk

Katowice

Lublin

Bia ystok

Toru

99,7

99,4

98,8

99,1

98,6

99,0

97,7

98,2

97,5

98,4

98,3

94,5

92,7

98,2

97,8

97,2

96,2

93,3

92,9

96,4

95,9

88,7

85,1

92,8

94,8

96,3

94,2

89,1

90,3

91,3

83,7

85,9

81,7

86,4

90,3

82,4

84,2

84,7

79,6

86,7

93,7

85,4

81,9

89,1

87,6

87,2

84,9

80,7

80,3

88,2

79,8

62,9

59,3

63,6

70,7

63,1

62,5

53,9

58,5

59,7

ród o: badania w asne.
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cechami respondentów jak: wiek, poziom 
wykszta cenia, sytuacja ekonomiczna czy 
miejsce zamieszkania. Szczegó owe zesta-
wienie prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Wybrane wska niki sytuacji mieszkanio-

wej badanych seniorów (w %)

Wyszczególnienie
L

ic
zb

a 
iz

b 
w

m
ie

sz
ka

n
iu

/d
o

m
u

L
ic

zn
a 

m
et

ró
w

 
p

o
w

ie
rz

ch
n

i 
u

yt
ko

w
ej

 w
m

2
Ogó em 3,56 74,6

Wiek:

65–74 lat

75–84 lata

85 lat i wi cej

3,79

3,63

3,29

 

79,2

75,6

69,0

Wykszta cenie:

podstawowe

zasadnicze zawodowe

rednie 

wy sze

3,19

3,58

3,49

3,98

68,1

75,3

74,7

80,3

Dochód na 1 osob :

do 2000,00 z

2001,00–3000,00 z

3001,00–4000,00 z

powy ej 4000,00 z

2,79

3,68

3,76

4,01

64,5

75,2

77,6

81,1

Miejsce zamieszkania:

Warszawa

Kraków

ód

Pozna

Wroc aw

Gda sk

Katowice

Lublin

Bia ystok

Toru

3,57

3,52

3,46

3,51

3,64

3,62

3,27

3,68

3,72

3,61

73,2

73,9

72,6

73,6

75,6

75,1

71,3

76,8

79,2

74,6

ród o: badania w asne.

Z przeprowadzonych bada  wynika, e 
najmniejsze mieszkania (31,75–39,87 m2) 
zarówno ze wzgl du na liczb  izb, jak 
i powierzchni  u ytkow , zajmowa y gospo-
darstwa domowe, gdzie senior reprezento-
wa  grup  wiekow  75–84 lata. Natomiast 
najwi ksze mieszkania pozostawa y w u yt-
kowaniu seniorów z przedzia u wiekowego 

65–74 lata (77,69–82,62 m2). W kontek-
cie uzyskanych wyników warto poda , e 

te gospodarstwa domowe by y obci one 
najwy szymi op atami sta ymi (zarówno za 
energi  elektryczn  i gaz, jak i za czynsz 
oraz inne op aty sztywne).

W wietle przeprowadzonych analiz staty-
stycznych okaza o si , e grupa dochodowa, 
jak  reprezentowa y badane gospodarstwa 
seniorów nie ró nicowa a istotnie ich warun-
ków mieszkaniowych, co zw aszcza dotyczy o 
liczby izb w mieszkaniu (warto  wska nika 
korelacji Pearsona = 0,029, p  0,01), a tak e 
wielko ci powierzchni u ytkowej mieszkania 
(warto  wspó czynnika korelacyjnego Pear-
sona = 0,067, p  0,01).

Interesuj cym spostrze eniem jest rów-
nie  to, e seniorzy legitymuj cy si  wy -
szym wykszta ceniem zajmowali z regu y 
wi ksze mieszkania (4,26 izby na mieszka-
nie i 84,8 m2) i, co jest w pe ni zrozumia e, 
w najwy szym stopniu obci eni byli wszel-
kimi op atami z tytu u jego u ytkowania. 
Odnotowano tak e, e s uchacze UTW cz -
ciej ni  seniorzy uczestnicz cy we wspólno-

tach parafialnych dysponowali wi kszymi 
mieszkaniami.

Uwzgl dniaj c miejsce zamieszkania 
osób w wieku 65+, mo na zauwa y , e 
im mniejsze miasto, tym wi ksza liczba 
izb i powierzchnia u ytkowa zajmowanego 
mieszkania. Wynika to przede wszystkim 
z tego, e mieszkanie w bloku by o typowe 
dla mieszka ców najwi kszych miast (g ów-
nie Warszawy, Krakowa i odzi), natomiast 
zajmowanie domu jednorodzinnego wolno 
stoj cego by o cz stsze w ród mieszka ców 
mniejszych miast takich jak Bia ystok czy 
Lublin. Nale y równie  zaznaczy , e im 
mniejsze pod wzgl dem liczby mieszka -
ców miasto reprezentowa a osoba w wieku 
65 lat i wi cej, tym mniejsze by y równie  
obci enia z tytu u czynszu i innych op at 
sztywnych. Najmniejsze op aty czynszowe 
deklarowali seniorzy mieszkaj cy w Bia-
ymstoku i Lublinie.

6. Zadowolenie z miejsca 
zamieszkania i warunków 
mieszkaniowych

Istotnym elementem analizy warunków 
mieszkaniowych jest tak e ocena zadowo-
lenia badanych seniorów z miejsca zamiesz-
kania i z aktualnych warunków mieszka-
niowych. 
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Z przeprowadzonego badania wynika, 
e zaledwie co czwarty respondent nie by  

zadowolony z miejsca zamieszkania, za  co 
pi ty zadeklarowa , e jest bardzo zadowo-
lony (tabela 3).

Bior c pod uwag  stopie  zadowolenia 
badanych z miejsca zamieszkania, mo na 
dostrzec, e prawie co drugi senior (44,5% 
wskaza ) oceni  go na poziomie dobrym 
i bardzo dobrym, za  na poziomie z ym 
i bardzo z ym zaledwie co czwarty z ankie-
towanych (24,8% wskaza ). Prawie co 
trzeci respondent (30,5% wskaza ) oce-
ni  natomiast miejsce swojego zamieszka-
nia na poziomie rednim. Wyniki badania 
wykaza y, e osoby w wieku 65+ aktywnie 
uczestnicz ce w ko ach parafialnych cz -
ciej ni  s uchacze UTW by y zadowolone 

z miejsca zamieszkania.
Niew tpliwie dobrym uzupe nieniem 

oceny zadowolenia badanych z miejsca 
zamieszkania b d  oceny poziomu zado-
wolenia z warunków mieszkaniowych, czyli 
z liczby pokoi i powierzchni mieszkania 
(tabela 4). 

Oceny respondentów w zakresie zado-
wolenia z warunków mieszkaniowych s  
nieco ni sze ani eli z miejsca zamieszka-
nia. Z przeprowadzonego badania wynika, 
e co trzeci senior (31,7% wskaza ) nie 

by  zadowolony ze swojej sytuacji mieszka-
niowej, za  co dziesi ty (12,1% wskaza ) 
deklarowa  wysokie zadowolenie zarówno 
z liczby pokoi, jak i powierzchni zajmo-
wanego mieszkania/domu. Na podstawie 
analizy materia u badawczego mo na 
wnioskowa , e s uchacze UTW (46,3%) 
cz ciej ni  uczestnicy wspólnot parafial-
nych (34,1%) s  zadowoleni z warunków 
mieszkaniowych.

czne opinie respondentów uwzgl d-
niaj ce zarówno zadowolenie z miejsca 
zamieszkania, jak i sytuacji mieszkaniowej, 
bior c pod uwag  zmienne zale ne, prezen-
tuje tabela 5.

Opinie respondentów na ten temat 
ró nicowa  wiek (wspó czynnik korelacji 
Pearsona r = –0,132, p = 0,01). Najcz -
ciej swoje niezadowolenie z warunków 

mieszkaniowych i miejsca zamieszkania 

Tabela 3. Stopie  zadowolenia seniorów z miejsca zamieszkania (w %)

Wyszczególnienie
Liczba respondentów 

(N=2537)
Udzia  procentowy

Jestem bardzo niezadowolony (ocena 1)*  89  3,5

Jestem niezadowolony (ocena 2) 540 21,3

Jestem rednio zadowolony (ocena 3) 774 30,5

Jestem zadowolony (ocena 4) 680 26,8

Jestem bardzo zadowolony (ocena 5) 454 17,9

rednia ocena w 5-stopniowej skali – 3,34

* 1 – bardzo niezadowolony, 5 – bardzo zadowolony.

ród o: badania w asne.

Tabela 4. Stopie  zadowolenia seniorów z warunków mieszkaniowych (w %)

Wyszczególnienie
Liczba respondentów 

(N = 2537)
Udzia  procentowy

Jestem bardzo niezadowolony (ocena 1)* 238  9,4

Jestem niezadowolony (ocena 2) 566 22,3

Jestem rednio zadowolony (ocena 3) 713 28,1

Jestem zadowolony (ocena 4) 746 29,4

Jestem bardzo zadowolony (ocena 5) 274 10,8

rednia ocena w 5-stopniowej skali –  3,1

* 1 – bardzo niezadowolony, 5 – bardzo zadowolony.

ród o: badania w asne.
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prezentowali respondenci nale cy do 
przedzia u wiekowego 85 lat i wi cej, naj-
wi cej bowiem z nich wskaza o ocen  „1” 
lub „2”. Tak niskie oceny wiadcz  o braku 
zadowolenia nie tylko z warunków mieszka-
niowych, ale tak e z miejsca zamieszkania. 
Udzia  takich ocen w tej grupie wiekowej 
wyniós  28,1%. Z kolei w przedziale wie-
kowym 75–84 lata udzia  najni szych ocen 
wyniós  30,9%. Najmniej niezadowolonych 
z charakteru miejsca zamieszkania oraz 
warunków mieszkaniowych by o w ród 
najm odszych seniorów z grupy wiekowej 
65–74 lata, spo ród co czwarty wskazywa  
na swoje niezadowolenie w tym zakresie.

Wykszta cenie  okaza o  si   kolejn  
zmienn  istotnie statystycznie wp ywaj c  
na stopie  zadowolenia respondentów 
z charakteru miejsca zamieszkania (wspó -
czynnik korelacji Spearmana r = –0,097, 
p = 0,01). Odnotowano, e im wy szy 
poziom wykszta cenia seniorów, tym mniej-
sze zadowolenie z tego obszaru. W ród 
osób z wy szym wykszta ceniem niezado-
wolenie z charakteru miejsca zamieszkania 
prezentowa  prawie co trzeci badany. 

Zbli ony udzia  ocen najni szych („1” 
i „2”) by  równie  w ród osób w wieku 
65 lat i wi cej legitymuj cych si  wykszta -
ceniem rednim. Najmniej niezadowolo-

Tabela 5. Struktura gospodarstw domowych seniorów ze wzgl du na stopie  zadowolenia z charakteru 

miejsca zamieszkania i warunków mieszkaniowych (w %)

Wyszczególnienie

Procentowy udzia  ocen stopnia zadowolenia z sytuacji 
mieszkaniowej i miejsca zamieszkania

“1” “2” “3” “4” “5”

Ogó em  6,5 21,8 29,3 28,1 14,3

Wiek:

65–74 lata

75–84 lata

85 lat i wi cej

 4,7

 7,2

 7,6

21,2

23,7

20,5

27,7

30,4

29,8

30,3

27,4

26,6

16,1

11,3

15,5

Wykszta cenie:

podstawowe

zasadnicze zawodowe

rednie

wy sze

 4,5

 6,3

 6,8

 8,4

24,7

23,9

20,2

18,4

31,6

30,2

28,7

26,7

25,3

27,2

29,8

30,1

13,9

12,4

14,5

16,4

Dochód na 1 osob :

do 2000,00 z

2001,00–3000,00 z

3001,00–4000,00 z

Powy ej 4000,00 z

10,8

 7,3

 5,2

 2,7

25,3

22,6

20,1

19,2

30,3

29,8

27,6

29,5

26,3

28,0

29,6

28,5

 7,3

12,3

17,5

20,1

Miejsce zamieszkania:

Warszawa

Kraków

ód

Pozna

Wroc aw

Gda sk

Katowice

Lublin

Bia ystok

Toru

 7,1

 6,2

 8,7

 5,9

 6,0

 5,8

 7,5

 6,8

 5,4

 5,6

22,3

20,6

24,0

21,3

21,9

21,5

22,3

21,2

21,5

21,4

30,4

28,9

28,8

29,0

27,9

29,2

30,8

30,0

29,1

28,9

27,6

29,2

26,8

28,3

27,7

28,6

26,9

27,6

28,3

30,0

12,6

15,1

11,7

15,5

16,5

14,9

12,5

14,4

15,7

14,1

Uwaga: Zastosowano pi ciostopniow  skal  ocen stopnia zadowolenia z sytuacji mieszkaniowej: 5 – bar-
dzo zadowolony, 4 – zadowolony, 3 – rednio zadowolony, 2 – niezadowolony, 1 – bardzo niezadowolony.

ród o: badania w asne.
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nych z charakteru zamieszkania by o w ród 
osób z wykszta ceniem podstawowym. 
Prawie co trzeci senior maj cy najni szy 
poziom wykszta cenia wskazywa  nieza-
dowolenie z miejsca zamieszkania oraz 
warunków mieszkalnych.

Opinie seniorów ró nicowa a ocena sytu-
acji finansowej. Generalnie, im korzystniej 
badany ocenia  sytuacj  finansow  w swoim 
gospodarstwie domowym, tym cz ciej 
deklarowa  wi ksze zadowolenie z cha-
rakteru miejsca zamieszkania i warunków 
mieszkaniowych. Najwi cej ocen „4” i „5” 
wskazywali badani dysponuj cy miesi cz-
nym rozporz dzalnym dochodem powy-
ej 4000,00 z  na 1 osob . Prawie po owa 

badanych osi gaj cych takie dochody bar-
dzo wysoko ocenia a stopie  zadowole-
nia potrzeb w tym zakresie. Udzia  takich 
ocen w ród osób w wieku 65+ z przedzia u 
dochodowego 3001,00–4000,00 z  wyniós  
47,1%. Najmniej zadowolonych zarówno 
z charakteru miejsca zamieszkania, jak 
i warunków mieszkaniowych by o w ród 
gospodarstw domowych seniorów o naj-
ni szych miesi cznych dochodach (do 
2000,00 z  na 1 osob ), spo ród których co 
trzeci badany wskazywa  na swoje zadowo-
lenie w tym zakresie.

Z przeprowadzonego badania wynika, 
e miejsce zamieszkania by o kolejn  

zmienn  ró nicuj c  badane gospodarstwa 
domowe seniorów pod wzgl dem stopnia 
zadowolenia zarówno z charakteru miejsca 
zamieszkania, jak i warunków mieszkanio-
wych. Zmienna ta w znacznie mniejszym 
stopniu ró nicowa a badan  populacj  
ani eli cechy demograficzne, takie jak: 
wykszta cenie, wiek czy aktywno  zawo-
dowa. Mo na stwierdzi , e z im wi kszego 
miasta pochodzi  respondent, tym wy szy 
by  odsetek niezadowolonych w tym zakre-
sie (wspó czynnik V-Cramera = 0,024, przy 
p  0,05). Najcz ciej swoje niezadowole-
nie prezentowali respondenci mieszkaj cy 
w odzi, Katowicach i Warszawie. Seniorzy 
z tych miast najcz ciej wskazywali oceny 
najni sze („1” i „2”), wiadcz ce ewident-
nie o braku zadowolenia w tym obszarze. 
Udzia  takich ocen w odzi wyniós  32,7%, 
Katowicach – 29,8%, za  w Warszawie – 
29,4%. Zdecydowanie najmniej niezado-
wolonych z charakteru miejsca zamiesz-
kania by o w ród badanych mieszkaj cych 
w Bia ymstoku, Krakowie i Poznaniu, spo-
ród których odpowiednio: 26,9%, 26,8% 

i 27,2% wskaza o najni sze oceny, a ponad 

2/5 by a zadowolona lub bardzo zadowo-
lona, wskazuj c ocen  „4” i „5”. 

7. Wyposa enie 
gospodarstw domowych seniorów 
w wybrane dobra trwa ego u ytku

Kluczow  cech  preferencji konsump-
cyjnych gospodarstw domowych, a w efek-
cie i modelu konsumpcji jest wyposa enie 
w dobra trwa ego u ytku, które tworz  tzw. 
infrastruktur  domow . S  one groma-
dzone i konsumowane w d ugim okresie, 
a tak e wiadcz  o zamo no ci gospodar-
stwa domowego, zapewniaj  komfort ycia 
i w pewnym stopniu niweluj  wp yw okre-
sowego obni enia bie cych dochodów 
na stopie  zaspokojenia potrzeb ka dego 
z cz onków gospodarstwa. Stan posiadania 
gospodarstw domowych, b d cy swojego 
rodzaju wyznacznikiem dobrobytu spo ecz-
nego, rzutuje w istotny sposób na zachowa-
nia nabywcze konsumentów. Generalnie, 
im wy szy stopie  wyposa enia w dobra 
trwa ego u ytkowania, tym wi ksza swo-
boda gospodarowania bie cymi docho-
dami i tym wy sza rednia ocena poziomu 
ycia (Zalega, 2012, s. 105–106).

Gospodarstwa domowe nale ce do 
okre lonej grupy spo eczno-ekonomicznej 
cz sto podkre laj  swój stan posiadania, 
chc c w ten sposób zbli y  si  do pew-
nego wzorca kszta towanego pod wp ywem 
mody, upodoba , zwyczajów, pozycji itp. 
Zachowania takie staj  si  cz sto czynni-
kiem zmieniaj cym zachowania konsump-
cyjne spo ecze stwa, unowocze niaj cym 
struktur  konsumpcji oraz struktur  wypo-
sa enia gospodarstw domowych w dobra 
trwa ego u ytkowania (S aby, 2006, s. 90). 
Ponadto zasoby domowych dóbr trwa ego 
u ytku wraz z mieszkaniem warunkuj  
szeroki zakres codziennych zachowa  
konsumpcyjnych wszystkich cz onków 
gospodarstw domowych sk adaj cych si  
na wewn trzn  dzia alno  gospodarstwa. 
Determinuj  równie  rozmiary czasu wol-
nego i sposób jego gospodarowania.

Niezale nie od obiektywnych korzy ci 
znaczna cz  dóbr trwa ego u ytkowania 
znajduj cych si  w posiadaniu gospodarstwa 
domowego zaspokaja potrzeby wy szego 
rz du i jako taka charakteryzuje standard 
yciowy ludno ci oraz stanowi wyk adnik 

nowoczesno ci. Zdarza si  te  cz sto, cho-
cia  nie zawsze s usznie, e dobra trwa ego 
u ytkowania traktowane s  jako symbol pre-
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sti u spo ecznego, nowej kultury materialnej 
i nowego stylu ycia (Gutkowska, Ozimek 
i Laskowski, 2001, s. 103).

Szczególna rola dóbr trwa ego u ytku 
w dzia alno ci ka dego gospodarstwa 
polega na usprawnieniu i mechanizacji prac 
domowych, w ród których wyró nia si  naj-
cz ciej (K dzior, 1989, s. 4–6):
• sprz ty s u ce do przygotowywania 

potraw i przechowywania produk-
tów spo ywczych okre lane mianem 
sprz tów kuchennych, tj. ch odziarka, 
zamra arka, roboty kuchenne, kuchenki 
mikrofalowe itd.;

• sprz ty s u ce do utrzymania adu i czy-
sto ci w mieszkaniu, do prania i konser-
wacji odzie y, okre lane mianem sprz tu 
ogólnogospodarczego, tj. pralki, wirówki 
elektryczne, odkurzacze, maszyny do 
szycia itd.;

• sprz ty zaspokajaj ce potrzeby zwi zane 
z domow  rozrywk  i wypoczynkiem, 
okre lane mianem elektronicznego 
sprz tu powszechnego u ytku, tj. radia, 
magnetofony, telewizory, magnetowidy 
itd.

Bior c pod uwag  rodzaj zaspokajanych 
potrzeb gospodarstwa domowego 
i poszczególnych jego cz onków, dobra 
trwa ego u ytku dzieli si  na trzy pod-
stawowe grupy (Zalega, 2010a):

• zmechanizowany sprz t gospodar-
czy, czyli dobra bezpo rednio s u ce 
gospodarstwu domowemu, zwi zane 
z potrzeb  mechanizacji czynno ci 
domowych (np. przygotowanie i prze-
chowywanie produktów ywno ciowych 
– kuchenki, roboty kuchenne, ch o-
dziarki, zamra arki) oraz utrzymania 
czysto ci w mieszkaniu, prania i konser-
wacji odzie y, np. pralki automatyczne 
i wirnikowe, zmywarki, prasowalnice, 
roboty kuchenne, maszyny do szycia 
i inne;

• sprz t informacyjno-rozrywkowy, czyli 
elektroniczny sprz t powszechnego 
u ytku, zaspokajaj cy ró norodne 
potrzeby zwi zane z domow  rozrywk , 
wypoczynkiem lub nauk , który s u y 
bezpo redniemu zaspokojeniu indywidu-
alnych potrzeb cz onków gospodarstwa 
domowego, tj. telewizory, magnetowidy, 
odbiorniki radiowe, kamery wideo, kom-
putery osobiste i inne;

• dobra zwi zane z mobilno ci , zaspokaja-
j ce potrzeby w zakresie przemieszczania 
si , tj. rowery, motocykle samochody.

W celu zdiagnozowania sytuacji w zakre-
sie wyposa enia gospodarstw domowych 
w sprz t u atwiaj cy wykonywanie ró nych 
czynno ci, wykorzystuje si  trójstopniow  
skal  nasycenia:
• wysoki stopie  nasycenia, który wyst -

puje w sytuacji, gdy dany sprz t posiada 
ponad 80% gospodarstw domowych;

• redni stopie  nasycenia, który wyst -
puje wówczas, gdy dany sprz t posiada 
50% do 80% gospodarstw domowych;

• niski stopie  nasycenia, z którym mamy 
do czynienia wówczas, gdy dany sprz t 
posiada mniej ni  50% populacji.
Powszechnie wykorzystywanymi identy-

fikatorami stopnia zaspokojenia potrzeb 
w zakresie dóbr trwa ego u ytku s : poziom 
i struktura wydatków z dochodów osobi-
stych gospodarstw domowych oraz stan 
posiadania dóbr trwa ego u ytku. Wydatki 
na dobra i us ugi konsumpcyjne okre laj  
finaln  faz  zaspokojenia potrzeb w okre-
lonych warunkach wyboru na rynku. 

W przypadku dóbr trwa ego u ytku infor-
muj  o realizacji bie cych zakupów dóbr 
i us ug (Zalega, 2008, s. 186). Poprzez ana-
liz  struktury wydatków mo na okre li  
miejsce dóbr trwa ego u ytku w procesie 
zaspokajania potrzeb.

Nale y jednak mie  na uwadze, e sto-
pie  wyposa enia gospodarstw domowych 
w dobra trwa ego u ytku jest ci le skore-
lowany z czynnikami spo eczno-ekonomicz-
nymi (tj. wiekiem, p ci , wykszta ceniem, 
cyklem ycia rodziny, rodzajem mieszka-
nia) oraz pozaekonomicznymi, jak: gusty, 
preferencje, na ladownictwo, zró nicowane 
upodobania i inne (Zalega, 2010b, s. 172).

W wietle danych uzyskanych z przepro-
wadzonego badania mo na stwierdzi , e 
wyposa enie gospodarstw domowych senio-
rów w dobra trwa ego u ytku przez prawie 
co pi tego respondenta zosta o okre lone 
jako bardzo dobre, co trzeci badany oce-
ni  je jako dobre. Stopie  wyposa enia 
w przedmioty trwa ego u ytku przez co 
siódm  osob  wieku 65 lat i wi cej okre-
lony zosta  jako z y, za  przez co dziesi t  

jako bardzo z y. Natomiast co czwarty 
senior oceni  wyposa enie swojego miesz-
kania w dobra trwa ego u ytku na poziomie 
rednim. Ponadto wy sze oceny wyposa e-

nia mieszkania w dobra trwa ego u ytku 
wskazywali seniorzy b d cy s uchaczami 
UTW (56,3%) ani eli osoby w starszym 
wieku uczestnicz ce w ko ach parafialnych 
(44,5%) (tabela 6).
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Tabela 6. Ocena wyposa enia gospodarstw domo-

wych seniorów w dobra trwa ego u ytku (w %)

Ocena wyposa enia 
gospodarstwa domowego 
w dobra trwa ego u ytku

Liczba 
respon-
dentów 

(N=2537)

Udzia  
procen-

towy

Bardzo dobra 503 19,8

Dobra 776 30,6

rednia (zadowalaj ca) 637 25,1

Z a 360 14,2

Bardzo z a 261 10,3

ród o: badania w asne.

8. Zmechanizowany sprz t 
gospodarczy

W ka dym gospodarstwie domowym 
istotn  rol  odgrywa sprz t zwi zany 
z usprawnieniem i mechanizacj  prac 
domowych. Wyposa enie badanych gospo-
darstw domowych w zmechanizowany sprz t 
gospodarczy zaprezentowano w tabeli 7. 
W odniesieniu do tego rodzaju dóbr trwa-
ego u ytku odsetek seniorów wskazuj cy 

wysokie ich nasycenie by  zbli ony zarówno 
w ród s uchaczy UTW, jak i uczestnicz cych 
we wspólnotach parafialnych.

Z przeprowadzonego badania wynika, e 
stan posiadania zmechanizowanego sprz tu 
w gospodarstwach seniorów oraz stopie  
ich upowszechnienia by  zró nicowany. 
W ród zmechanizowanego sprz tu gospo-
darczego w badanych rodzinach wysoki 
stopie  nasycenia dotyczy  pralek automa-
tycznych (100,0% wskaza ) i ch odziarek 
(100,0% wskaza ) i odkurzaczy elektrycz-
nych (99,3%), a redni stopie  nasycenia 
– robotów kuchennych (53,1% wskaza ) 
i kuchenek mikrofalowych (49,5,8% wska-
za ). Spo ród badanego sprz tu zmecha-
nizowanego do najrzadziej wyst puj cych 
w gospodarstwach domowych zaliczy  
nale y zmywark  do naczy  (11,7% wska-
za ) oraz kuchenk  elektryczn  z p yt  
ceramiczn  (5,5% wskaza ).

9. Sprz t informacyjno-rozrywkowy 
i mobilny

Oprócz zmechanizowanego sprz tu 
gospodarczego wa n  rol  w gospodarstwie 
domowym odgrywa tak e sprz t zwi zany 
z rozrywk  i wypoczynkiem w domu (tzw. 
sprz t informacyjno-rozrywkowy) oraz 
sprz t zwi zany z przemieszczaniem si , 
komunikacj  indywidualn  (tzw. sprz t 
mobilny).

Analiza stanu posiadania poszczegól-
nych sprz tów informacyjno-rozrywkowych 

Tabela 7. Wyposa enie gospodarstw domowych seniorów w zmechanizowany sprz t gospodarczy (w %)

Wyszczególnienie

Miejsce zamieszkania
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Pralka i wirówka 
elektryczna lub automat 
pralniczy 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Odkurzacz elektryczny 98,3 99,1 96,7 99,5 99,8 100,0 99,8 99,8 99,6 100,0

Ch odziarka lub 
zamra arka 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kuchenka elektryczna 
z p yt  ceramiczn 9,3 7,2 3,8 5,6 4,2 3,9 4,2 4,0 3,9 4,8

Kuchenka mikrofalowa 53,6 54,2 50,8 60,1 52,1 47,3 52,1 37,6 39,2 48,1

Robot kuchenny 59,6 56,1 49,8 52,3 54,0 53,6 56,4 48,3 49,1 51,2

Zmywarka do naczy 13,4 11,8 10,7 13,1 12,5 10,9 11,2 10,8 11,1 12,4

ród o: badania w asne.
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wskazuje na ni szy stopie  ich upowszech-
nienia ni  zmechanizowanych sprz tów 
gospodarczych (tabela 8).

O wysokim poziomie nasycenia mo na 
mówi  tylko w odniesieniu do odbiorników 
telewizyjnych (100,0% wskaza ) i telefo-
nów komórkowych (94,8% wskaza ). W ród 
posiadaczy odbiorników telewizyjnych pra-
wie co trzeci ankietowany posiada  telewi-
zor LCD plazm  lub LED. redni poziom 
nasycenia mo na odnotowa  w przypadku 
telefonów stacjonarnych (60,5% wskaza ), 
komputerów osobistych (44,4% wskaza ) 
oraz urz dze  do odbioru telewizji satelitar-
nej (59,8% wskaza ). Na poziomie niskim 
badane gospodarstwa domowe wyposa one 
by y w odtwarzacze DVD (29,0% wska-
za ), magnetowidy (odtwarzacze) (24,3% 
wskaza ) i cyfrowe aparaty fotograficzne 
(24,2% wskaza ). Natomiast na bardzo 
niskim poziomie gospodarstwa domowe 

seniorów by y wyposa one w odtwarzacze 
MP3 (3,2% wskaza ), kamer wideo (3,4% 
wskaza ), odtwarzaczy p yt kompaktowych 
(4,0% wskaza ) oraz zestawy kina domo-
wego (6,4% wskaza ).

Z przeprowadzonego badania wynika, 
e s uchacze UTW cz ciej ni  seniorzy 

uczestnicz cy we wspólnotach parafialnych 
wskazywali na wysoki poziom nasycenia 
w wi kszo  dóbr zaliczanych do sprz tu 
informacyjno-rozrywkowego.

Prze om XX i XXI wieku to pojawie-
nie si  i stopniowe upowszechnianie w ród 
gospodarstw domowych takich dóbr i us ug 
jak: komputer osobisty, telefon komór-
kowy czy Internet. W pocz tkowym okresie 
lat 90. XX wieku komputery by y dobrem 
stosunkowo drogim dla wielu indywidual-
nych u ytkowników, za  korzystanie z kom-
putera wymaga o okre lonych umiej tno ci. 
St d te  wyposa enie gospodarstw domo-

Tabela 8. Wyposa enie gospodarstw domowych seniorów w sprz t informacyjno-rozrywkowy (w %)

Wyszczególnienie

Miejsce zamieszkania
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Odbiornik telewizyjny 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Urz dzenie do odbioru TV 
satelitarnej lub kablowej 67,3 62,1 54,3 59,2 61,7 64,8 61,7 55,3 52,7 58,9

Zestaw kina domowego 7,3 6,8 6,8 7,2 7,5 6,9 7,8 4,3 4,0 5,1

Wie a stereofoniczna 20,1 17,9 15,8 16,2 18,3 14,3 19,1 10,8 11,3 12,5

Radio lub radiomagnetofon 
z odtwarzaczem CD 11,8 12,4 12,8 14,0 13,2 9,7 8,9 10,7 11,2 10,6

Odtwarzacz MP3 3,6 4,1 3,7 2,9 3,1 2,8 3,5 2,9 2,8 3,0

Odtwarzacz p yt 
kompaktowych 4,1 3,9 5,0 4,3 3,6 3,8 4,0 3,7 3,5 3,9

Magnetowid/odtwarzacz 15,3 13,6 13,5 12,8 12,3 11,9 12,8 14,9 15,1 13,5

Odtwarzacz DVD 29,6 26,9 30,4 25,4 27,8 27,6 32,1 29,1 31,2 29,1

Kamera wideo 3,4 2,9 3,1 3,0 2,7 4,1 3,9 4,0 2,7 3,8

Cyfrowy aparat 
fotograficzny 26,1 25,8 24,1 23,8 22,7 23,6 26,3 21,9 23,6 24,1

Komputer z dost pem do 
Internetu 51,2 43,6 39,2 43,1 42,8 45,6 47,7 42,9 41,5 46,8

Drukarka 12,6 11,8 10,4 11,6 13,0 12,4 11,2 10,6 11,1 10,8

Telefon stacjonarny 60,8 61,3 62,0 59,4 56,8 60,1 62,3 59,8 60,7 61,3

Telefon komórkowy 96,2 95,7 93,6 96,8 95,9 95,3 96,0 93,3 92,8 93,7

ród o: badania w asne.
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wych z osobami w tym okresie by o ladowe. 
W ci gu niespe na dwóch dekad wzros a 
u yteczno  komputera i jego popularno , 
a tak e rozwin o si  przyjazne oprogra-
mowanie u ytkowe. W efekcie komputer 
(zw aszcza przeno ny) sta  si  dla wielu 
gospodarstw domowych podstawowym 
narz dziem nie tylko usprawniaj cym nauk  
i prac  czy komunikacj , lecz tak e u atwia-
j cym znalezienie samej pracy, te  dzi ki 
us ugom internetowym. Wszystko to spo-
wodowa o, e nast pi a znaczna poprawa 
wyposa enia gospodarstw domowych 
w komputery osobiste (laptopy). W bada-
nych gospodarstwach domowych kompu-
ter z dost pem do Internetu mia o 44,4% 
badanych. Nale y jednak pami ta  o tym, 
e posiadanie komputera jest ci le skorelo-

wane z osi ganym dochodem i zamo no ci  
gospodarstwa domowego. Równie  us uga 
internetowa w przeci gu ostatnich lat sta a 
si  dost pna na szersz  skal , czego konse-
kwencj  jest dostrzegalny wzrost wyposa e-
nia gospodarstw domowych w komputery 
z dost pem do Internetu. Z przeprowadzo-
nych bada  wynika, e dost p do Internetu 
posiada  prawie co drugi senior.

Nale y równie  pami ta  o tym, e 
w dzisiejszych czasach odbiornik TV to 
nie tylko programy telewizyjne, ale tak e 
baza zdj  i filmów oraz realna alternatywa 
dla komputera (zw aszcza stacjonarnego). 
Zjawisko to b dzie nabiera o na sile w naj-
bli szej przysz o ci, wraz z upowszechnie-
niem si  zaawansowanych technologicznie 
telewizorów okre lanych mianem OLED 
(Organic Light–Emitting Diode), nazywa-
nych przez znawców tematu inteligentnymi 
telewizorami (bez pilota i z Internetem) 
i „zabójcami LCD i plazmy”. Telewizory te 
posiadaj  grubo  ekranu nieprzekracza-
j c  4 mm oraz 4-kolorowe piksele maj ce 

za zadanie poprawi  jako  wy wietlanego 
obrazu, a tak e daj ce niemal nieograni-
czony k t widzenia. Ponadto telewizory 
OLED oferuj  niesko czony wspó czyn-
nik kontrastu oraz szybko  od wie ania 
na poziome 0,02 milisekundy (czyli niemal 
100 razy szybciej ni  w telewizorach LCD).

Dobrem, którego popularno  perma-
nentnie wrasta we wspó czesnym wiecie, 
w tempie zbli onym do Internetu, i podob-
nie wp ywaj cym na styl ycia ludzi, jest 
telefon komórkowy. Znalaz o to swoje 
odbicie w poprawie wyposa enia gospo-
darstw domowych w to urz dzenie i to na 
przestrzeni kilku lat. W kontek cie prze-
prowadzonych bada  mo na wnioskowa , 
e telefon komórkowy posiada o a  94,8%.

Analizuj c grup  dóbr trwa ego u ytku 
zwi zan  z zaspokojeniem potrzeb 
w zakresie przemieszczania si , mo na 
zaobserwowa  redni stopie  nasycenia 
w rowery i samochody osobowe. Posiada o 
je odpowiednio 48,0% i 47,6% seniorów 
(tabela 9). Badane gospodarstwa domowe 
osób w wieku 65+ w mniejszym stopniu 
dysponowa y pojazdami jedno ladowymi 
(motocykle, skutery, motorowery) (2,1% 
wskaza ). Lepiej w mobilne dobra trwa ego 
u ytku byli wyposa eni s uchacze UTW ni  
seniorzy uczestnicz cy we wspólnotach 
parafialnych. Ci pierwsi posiadali wi cej 
rowerów i motorowerów, natomiast dru-
dzy cz ciej byli posiadaczami samochodów 
osobowych.

Z przeprowadzonych bada  wynika, 
e wyposa enie gospodarstw domowych 

w dobra trwa ego u ytku ulega istotnej 
poprawie ilo ciowej i jako ciowej, a co za 
tym idzie, unowocze nieniu struktury posia-
danych zasobów. Praktycznie znikn y: 
telewizor czarno-bia y, odbiornik radiowy 
monofoniczny, magnetofon czy gramofon 

Tabela 9. Wyposa enie gospodarstw domowych osób w wieku 65+ w mobilne dobra trwa ego u ytku (w %)
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Rowery (bez dzieci cego) 42,8 43,9 46,3 45,9 48,1 49,2 46,3 54,9 55,6 47,3

Motocykl, skuter, motorower 2,3 1,9 1,7 1,8 2,1 2,3 2,0 2,6 2,4 1,9

Samochód osobowy 49,3 47,6 42,9 46,8 47,5 47,3 48,2 49,6 51,2 46,1

ród o: badania w asne.
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i maszyny do pisania. W ich miejsce wesz y 
i szybko zosta y zaakceptowane nowe 
dobra. Szczególnie du o nowo ci pojawi o 
si  w dziedzinie teleinformatyki; dotyczy 
to zw aszcza urz dze  do odbioru telewizji 
satelitarnej i kablowej, sprz tu hi-fi, kom-
puterów osobistych, Internetu czy telefo-
nów komórkowych. Nale y w tym miejscu 
zaznaczy , e brak niektórych dóbr trwa-
ego u ytku w badanych gospodarstwach 

domowych seniorów mo e wynika  nie tyle 
z braku mo liwo ci finansowych, ile z nie-
ch ci do ich posiadania.

10. Poziom zaspokojenia potrzeb 
osób w wieku 65+ w dobra 
trwa ego u ytku

Poziom zaspokojenia potrzeb w zakresie 
dóbr trwa ego u ytku jest silnie skorelo-
wany z poziomem zamo no ci gospodarstw 
domowych. Dobra trwa ego u ytku, b d ce 
w posiadaniu badanych gospodarstw senio-
rów w ró nym stopniu, zaspokaja y ich 
potrzeby (tabela 10).

Z przeprowadzonego badania wynika, e 
ponad 64% gospodarstw domowych senio-

Tabela 10. Poziom zaspokojenia potrzeb w gospodarstw domowych seniorów w zakresie wybranych 

dóbr trwa ego u ytku (w % wskaza )

Rodzaj asortymentu

Poziom zaspokojenia potrzeb

ca kowicie 
zaspokojone

rednio 
zaspokojone

niezaspokojone

Pralka i wirówka elektryczna lub automat pralniczy 100,0 – –

Odkurzacz elektryczny  98,5  1,5 –

Ch odziarka lub zamra arka 100,0 – –

Kuchenka elektryczna z p yta ceramiczn  65,4 15,3 19,3

Kuchenka mikrofalowa  63,8 23,5 12,7

Robot kuchenny  63,6 21,8 14,6

Zmywarka do naczy  21,2 48,3 30,5

Odbiornik telewizyjny 100,0 – –

Urz dzenie do odbioru TV satelitarnej lub kablowej  69,2 20,4 10,4

Zestaw kina domowego  59,3 29,8 10,9

Wie a stereofoniczna  35,4 27,3 37,3

Radio lub radiomagnetofon z odtwarzaczem CD  58,3 25,2 16,5

Odtwarzacz MP3  48,9 36,2 14,9

Odtwarzacz p yt kompaktowych  67,8 21,4 10,8

Magnetowid/odtwarzacz  52,1 23,6 24,3

Odtwarzacz DVD  61,7 19,8 18,5

Kamera wideo  49,6 37,2 13,2

Cyfrowy aparat fotograficzny  59,3 26,1 14,6

Komputer z dost pem do Internetu  61,3 24,4 14,3

Drukarka  50,6 29,3 20,1

Telefon stacjonarny  69,3 25,1  5,6

Telefon komórkowy  95,8  3,1  1,1

Rowery (bez dzieci cego)  61,8 12,4 25,8

Motocykl, skuter, motorower  41,2 21,7 37,1

Samochód osobowy  56,3 24,8 18,9

ród o: badania w asne.
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rów oceni o, e ma ca kowicie zaspokojone 
potrzeby w zakresie dóbr trwa ego u ytku, 
co czwarty senior rednio oceni  poziom 
zaspokojonych potrzeb w tym zakresie, za  
prawie co siódmy badany uzna , e s  one 
niezaspokojone. 

W kontek cie uzyskanych wyników 
mo na stwierdzi , e badane gospodarstwa 
domowe osób w wieku 65+ s  coraz lepiej 
wyposa one zarówno w sprz t zmechani-
zowany, informacyjno-rozrywkowy, jak 
i sprz ty zwi zane z mobilno ci . Ma to 
niew tpliwie swoje prze o enie na poziom 
zaspokojenia potrzeb w zakresie dóbr 
trwa ego u ytku. Wyniki bada  wskazuj , 
e seniorzy uczestnicz cy aktywnie w zaj -

ciach organizowanych przez UTW, cz ciej 
ni  badani uczestnicz cy we wspólnotach 
parafialnych, lepiej oceniaj  poziom zaspo-
kojenia swoich potrzeb w dobra trwa ego 
u ytku.

11. Spo ycie wybranych produktów 
ywno ciowych

Warunkiem sine qua non prawid owego 
funkcjonowania organizmu cz owieka jest 
spo ywanie ywno ci, dlatego te  yw-
no  nale y do tej grupy produktów, która 
musi by  obecna w konsumpcji cz owieka, 
zaspokaja bowiem potrzeby wiscerogenne. 
Nale y jednak zaznaczy , e ywno  
nie posiada substytutów, a w hierarchii 
potrzeb, bez wzgl du na sytuacj  docho-
dow  gospodarstwa domowego, zawsze 
b dzie mia a priorytetowe znaczenie, cho  
nie musi to oznacza  dominacji w struktu-
rze spo ycia. W przypadku pogarszania si  
sytuacji dochodowej gospodarstwa domowe 
w pierwszej kolejno ci chroni  potrzeby 
podstawowe (ni szego rz du), w tym yw-
no ciowe (efekt zapadki).

Potrzeby ywno ciowe, zgodnie z kluczo-
wymi teoriami i koncepcjami hierarchizacji 
potrzeb ludzkich, zaproponowanymi m.in. 
przez A.H. Maslowa (1954), C.P. Alder-
fera (1972), D.C. McClellanda (1975) czy 
M. Max-Neefa (1991), nale  do podsta-
wowych potrzeb fizjologicznych cz owieka 
i uwa ane s  za najwa niejsze potrzeby ka -
dej jednostki, których spe nienie warunkuje 
rozwój dalszych potrzeb.

ywno  konsumowana w gospodar-
stwach domowych pochodzi z trzech pod-
stawowych róde . Po pierwsze, mo e ona 
pochodzi  z w asnego gospodarstwa lub 
dzia ki, co w literaturze tematycznej okre-

lane jest mianem samozaopatrzenia lub 
spo yciem naturalnym. Owa autokonsump-
cja jest jednym z kluczowych czynników 
wp ywaj cych na zachowania ywno ciowe 
w gospodarstwach domowych, a zw asz-
cza rolników i pracowników u ytkuj cych 
gospodarstwo rolne, natomiast w innych 
grupach gospodarstw ma niewielkie znacze-
nie (Gutkowska, Ozimek i Laskowski, 2001, 
s. 116). Kolejnym wa nym ród em zaspo-
kajania potrzeb ywno ciowych ludno ci s  
zakupy rynkowe, zwane tak e spo yciem 
rynkowym lub towarowym, które s  finan-
sowane z dochodów osobistych ludno ci 
i dotycz  jedynie tych zakupów ywno ci, 
które s  dokonywane przez konsumentów 
na rynku zorganizowanym. Trzecim mo li-
wym sposobem pozyskiwania ywno ci jest 
spo ycie spo eczne, zwane równie  spo y-
ciem zbiorowym, które jest finansowane 
przez pa stwo. rodki na ten cel pochodz  
z bud etu centralnego lub zasobów finan-
sowych w adz lokalnych. Zwykle pomoc ta 
jest bezp atna lub odp atna cz ciowo. 

Wraz z rozwojem gospodarczym kraju 
istotn  cech  przemian w ród ach pozyski-
wania ywno ci staje si  przechodzenie od 
samozaopatrzenia w ywno  do cz stszych 
zakupów na rynku. Zmiany, jakie mo na 
zaobserwowa  w tym zakresie obejmuj  
cechy zarówno ilo ciowe, jak i jako ciowe, 
wynikaj ce g ównie z modernizacji zak a-
dów produkuj cych ywno , które syste-
matycznie udoskonalaj  swoje produkty 
oraz poszerzaj  ich asortyment. W litera-
turze przedmiotu proces odchodzenia od 
spo ycia naturalnego okre lany jest dena-
turalizacj  spo ycia. Wzbogacanie rynku 
w coraz bardziej zró nicowane produkty 
ywno ciowe przyczynia si  do permanent-

nego zmniejszenia samozaopatrzenia na 
rzecz zakupów rynkowych (Zalega, 2011). 

Konsument, b d c suwerennym uczest-
nikiem rynku, sam kszta tuje poziom 
i struktur  wydatków na dobra i us ugi 
ywno ciowe, które s  efektem realizacji 

odczuwanych potrzeb, aspiracji i mo liwo-
ci finansowych. Przemiany wydatków na 
ywno  znajduj  z kolei odbicie w ilo cio-

wym spo yciu produktów ywno ciowych 
przez gospodarstwa domowe (tabela 11). 

Poziom spo ycia wi kszo ci artyku ów 
ywno ciowych zale y w du ym stopniu od 

dochodów seniorów. Wraz ze wzrostem 
poziomu zamo no ci gospodarstw domo-
wych w wieku 65+ ro nie poziom spo y-
cia niektórych artyku ów ywno ciowych. 
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W gospodarstwach domowych seniorów 
osi gaj cych miesi czne dochody per 
capita powy ej 4000,00 z , w porównaniu 
z rodzinami o najni szych dochodach (do 
2000,00 z  na 1 osob ) spo ywano ponad 
trzykrotnie wi cej soków owocowych 
i warzywnych, jogurtów i napojów mlecz-
nych, prawie dwuipó krotnie wi cej ryb 
oraz warzyw i prawie dwukrotnie wi cej 
owoców. Natomiast w gospodarstwach 
seniorów o najni szych dochodach spo y-
wano wi cej pieczywa, m ki, ziemniaków 
i cukru. Ponadto, bez wzgl du na poziom 
zamo no ci gospodarstw domowych, ponad 
1/3 seniorów twierdzi a, e sukcesywnie 
rezygnuje ze spo ycia t uszczów zwierz -
cych, w tym mas a, na rzecz t uszczów 
ro linnych. Takie post powanie badanych 

jest niew tpliwie przejawem zmian we 
wzorcach wy ywienia, polegaj cych na 
coraz cz stszym odchodzeniu od spo ywa-
nia t uszczów zwierz cych na korzy  tych, 
które nie zawieraj  gro nego dla organi-
zmu cz owieka cholesterolu.

Odnotowano tak e, e s uchacze UTW 
cz ciej ni  seniorzy uczestnicz cy we wspól-
notach parafialnych spo ywali kasze i p atki, 
warzywa i owoce, jogurty i napoje mleczne, 
ryby oraz soki owocowe i warzywne, nato-
miast mniej pieczywa, t uszczów zwierz -
cych, jaj, mleka i ziemniaków.

Spo ycie ywno ci jest skorelowane 
z miejscem zamieszkania. Utrzymuj  si  
ró nice w modelu spo ycia artyku ów 
ywno ciowych pomi dzy poszczególnymi 

miastami. Pieczywa i produktów zbo owych 

Tabela 11. Przeci tne miesi czne spo ycie produktów ywno ciowych na 1 osob  w gospodarstw 

domowych osób w wieku 65+

Artyku y ywno ciowe

O
g
ó

em

Miejsce zamieszkania

W
a

rs
za

w
a

K
ra

k
ó
w

ó
d

P
o

zn
a

W
ro

c
a

w

G
d

a
sk

K
a

to
w

ic
e

L
u

b
li

n

B
ia

ys
to

k

T
o

ru

Pieczywo ( w kg) 4,76 4,51 4,60 4,59 4,63 4,61 4,59 5,03 5,26 5,25 4,59

M ka (w kg) 1,08 1,02 1,08 1,09 1,05 1,07 1,06 1,09 1,10 1,14 1,06

Kasze i p atki (w kg) 0,48 0,51 0,48 0,42 0,62 0,49 0,49 0,47 0,46 0,43 0,44

Makaron (w kg) 0,46 0,45 0,47 0,46 0,48 0,44 0,47 0,45 0,47 0,47 0,45

Ry  ( w kg) 0,25 0,29 0,26 0,21 0,25 0,27 0,26 0,29 0,28 0,21 0,23

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

Owoce (w kg) 4,83 5,18 4,93 4,26 4,86 4,90 4,91 4,38 4,99 4,97 4,89

Mi so (w kg) 6,96 5,96 6,75 7,43 7,28 6,96 7,31 7.98 6,26 6,59 7,09

Ryby (w kg) 0,52 0,67 0,62 0,42 0,52 0,59 0,65 0,46 0,44 0,36 0,46

Margaryna i pozosta e t uszcze 
ro linne (w kg) 1,12 1,16 1,09 1,23 1,14 1,05 1,09 1,12 1,13 1,08 1,10

Mleko (w l) 4,03 4,06 3,99 4,32 4,11 3,57 3,96 4,01 4,08 4,19 3,99

Jogurty i napoje mleczne (w l) 0,60 0,73 0,67 0,56 0,63 0,71 0,68 0,42 0,52 0,54 0,66

Sery twarogowe (w kg) 0,62 0,71 0,66 0,54 0,58 0,63 0,70 0,61 0,54 0,52 0,66

Sery dojrzewaj ce i topione (w kg) 0,41 0,53 0,42 0,33 0,41 0,43 0,45 0,37 0,39 0,35 0,40

T uszcze zwierz ce (w kg) 0,60 0,51 0,54 0,56 0,71 0,62 0,58 0,61 0,66 0,64 0,59

Jaja (w szt.) 15,99 16,73 15,46 15,23 16,03 15,57 14,96 15,83 16,98 17,02 16,06

Herbata (w kg) 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,08 0,09 0,11 0,09

Kawa (w kg) 0,30 0,26 0,26 0,21 0,23 0,25 0,27 0,24 0,22 0,19 0,20

Cukier (w kg) 1,66 1,58 1,64 1,79 1,60 1,72 1,68 1,64 1,73 1,69 1,58

Wody mineralne i ródlane (w l) 4,58 5,06 4,96 4,36 4,58 4,61 4,63 4,52 4,36 4,29 4,39

Soki owocowe i warzywne (w l) 0,71 0,96 0,79 0,53 0,76 0,74 0,72 0,69 0,75 0,49 0,71

ród o: badania w asne.
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na osob  najwi cej spo ywali mieszka cy 
Lublina (5,26 kg) i Bia egostoku (5,25 kg), 
a najmniej Gda ska (4,59 kg) i Torunia 
(4,59 kg). Kasz i p atków na osob  najwi cej 
spo ywali seniorzy mieszkaj cy w Poznaniu 
(0,62 kg), za  najmniej osoby w wieku 65+ 
mieszkaj ce w odzi (0,42 kg). Najwi cej 
mi sa i przetworów mi snych na osob  spo-
ywano w Katowicach (7,98 kg), a najmniej 

w Warszawie (5,96 kg). Z kolei najwi cej 
mleka na osob  spo ywano w odzi (4,32 l), 
za  najmniej we Wroc awiu (3,57 l). Jogur-
tów i napojów mlecznych na osob  najwi -
cej spo ywali seniorzy mieszkaj cy w War-
szawie (0,73 l), za  najmniej pochodz cy 
z Katowic (0,42 l). Natomiast najwi cej ryb 
na osob  spo ywali seniorzy zamieszkuj cy 
Warszaw  (0,67 kg), a najmniej pochodz cy 
z Lublina (0,36 kg).

Najwy sze spo ycie na osob  owoców 
odnotowano w Warszawie (5,18 kg), a naj-
ni sze w odzi (4,26 kg). Warzyw najwi cej 
spo ywali seniorzy zamieszkuj cy Lublin 
(12,61 kg), a najmniej mieszkaj cy w Toru-
niu (11,72 kg). Je li za  chodzi o soki owo-
cowe i warzywne, to najwi cej na osob  
spo ywali ich seniorzy mieszkaj cy w War-
szawie (0,96 l), najmniej za  zamieszkuj cy 
Bia ystok (0,49 l).

W kontek cie przeprowadzonego bada-
nia mo na wnioskowa , e przeci tne mie-
si czne spo ycie wybranych produktów 
ywno ciowych nie jest wyrazem zadowa-

laj cego poziomu ycia badanych gospo-
darstw domowych, lecz raczej konsekwen-
cj  konieczno ci przeznaczania wi kszych 
sum na inne cele, g ównie utrzymanie 
mieszkania. Dotyczy to zw aszcza gospo-
darstw miejskich, uzale nionych w tych 
op atach od polityki pa stwa. Nale y w tym 
miejscu zaznaczy , e przeprowadzona 
analiza przeci tnego miesi cznego spo y-
cia produktów ywno ciowych na 1 osob  
nie pozwala na wyci gni cie jednoznacz-
nych wniosków co do wzorca ich spo ycia 
w poszczególnych miastach. 

Jak pokazuj  wyniki przeprowadzonego 
badania, w ród wielu determinant wp ywa-
j cych na wybór produktów ywno ciowych 
istotn  rol  odgrywaj  uwarunkowania 
ekonomiczne (przede wszystkim cena pro-
duktu). Na cen , jako determinant decy-
duj cy o zakupie okre lonego produktu 
ywno ciowego, wskaza o ponad 3/5 senio-

rów. Z kolei co drugi badany twierdzi , 
e istotnym uwarunkowaniem zwi zanym 

bezpo rednio z atrybutami produktów yw-

no ciowych jest wie o  oraz cechy senso-
ryczne: wygl d, warto ci od ywcze, cechy 
zwi kszaj ce funkcjonalno  i u atwiaj ce 
przygotowanie posi ków. Natomiast zda-
niem co trzeciego seniora istotnym czynni-
kiem przes dzaj cym o zakupie produktów 
ywno ciowych s  determinanty indywidu-

alne, tj. przyzwyczajenie czy postrzeganie 
marki producenta.

Je li za  chodzi o p e , to zgodnie z tra-
dycyjnym podzia em ról odgrywanych 
w polskiej rodzinie w procesie zakupu, 
kobiety w wi kszym stopniu s  nabywcami 
dóbr ywno ciowych. Przesz o 3/5 bada-
nych by o zdania, e decyzje o zakupie 
ywno ci podejmowane s  w ich gospo-

darstwach domowych przez kobiety. Jedy-
nie co pi ty senior twierdzi , e decyzje 
o zakupie ywno ci maj  charakter decyzji 
wspólnej.

12. Podsumowanie

Kluczow  cech  preferencji konsump-
cyjnych gospodarstw domowych osób 
w starszym wieku, a w efekcie i modelu 
konsumpcji, jest ich wyposa enie w dobra 
trwa ego u ytku, które tworz  tzw. infra-
struktur  domow . W zachowaniach kon-
sumenckich, oprócz nabywania i u ytkowa-
nia dóbr trwa ego u ytku, du e znaczenie 
odgrywa samo ich posiadanie. Gospodar-
stwa domowe seniorów s  najlepiej wypo-
sa one w pralki, ch odziarki/zamra arki, 
odbiorniki telewizyjne, telefony komór-
kowe i odkurzacze elektryczne, najs abiej 
za  w – kuchenki elektryczne z p yt  cera-
miczn , odtwarzacze MP3, kamery wideo, 
zestaw kina domowego oraz jedno lady 
(motocykl/motorower). 

Z obserwacji zmian poziomu wyposa-
enia gospodarstw domowych seniorów 

wynika jednoznacznie, e poprawa wypo-
sa enia ma charakter nie tylko ilo ciowy, 
ale przede wszystkim jako ciowy. Zaob-
serwowa  mo na wyra ny wzrost wypo-
sa enia w dobra teleinformatyczne, które 
wiadcz o unowocze nieniu wzorców kon-

sumpcji.
W przypadku artyku ów ywno ciowych 

poziom ich spo ycia zale y w du ej mierze 
od dochodów seniorów. W najzamo niej-
szych gospodarstwach seniorów, w porów-
naniu z rodzinami o najni szych docho-
dach, spo ywa si  wi cej soków owocowych 
i warzywnych, jogurtów i napojów mlecz-
nych, ryb, oraz warzyw i owoców. Natomiast 
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w gospodarstwach o najni szych dochodach 
kupuje si  wi cej pieczywa, m ki, ziem-
niaków i cukru. Ponadto, bez wzgl du na 
poziom zamo no ci w ponad 30% gospo-
darstw seniorów t uszcze zwierz ce, w tym 
mas o, s  sukcesywnie zast powane przez 
t uszcze ro linne. Takie post powanie 
osób w wieku 65+ jest przejawem dbania 
o swoje zdrowie i ograniczanie spo ywania 
gro nego dla organizmu cz owieka chole-
sterolu.

Przypisy
1 W literaturze anglosaskiej stosuje si  podzia  

osób starszych na trzy grupy: 1) m odzi starzy 
(young old) – osoby w wieku 60/65–74 lata, 
2) starzy starzy (old old) – w wieku 75–84 lata 
i 3) najstarsi starzy (the oldest old) – osoby 
w wieku 85 lat i wi cej. Przyj ty w bada-
niu podzia  wieku starszego jest zbli ony do 
podzia u zaproponowanego przez WHO. Autor 
badania przyj  podzia  wieku starszego na: 
1) wiek podesz y, do którego zaliczaj  si  osoby 
mi dzy 65. a 74. rokiem ycia, 2) wiek starczy, 
gdzie kwalifikuj  si  osoby mi dzy 75. a 84. 
rokiem ycia, oraz 3) wiek s dziwy, do którego 
nale  osoby powy ej 85. roku ycia. Wed ug 
ONZ za umowny pocz tek staro ci uwa a si  
65. rok ycia. Nale y jednak pami ta , e staro  
nie wi e si  jedynie z liczb  lat, któr  dana 
osoba prze y a. Odró niamy wiek kalendarzowy 
(chronologiczny, metrykalny) i wiek biologiczny. 
Wp yw wielu czynników powoduje niejedno-
krotnie bardzo du e rozbie no ci mi dzy wie-
kiem kalendarzowym a wiekiem biologicznym.
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