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1. Wstęp
Diagnoza Społeczna 2009 pod redakcją prof. Janusza Czapińskiego i prof.
Tomasza Panka to kompleksowe badanie gospodarstw domowych oraz osób
wchodzących w ich skład. Monitoruje warunki i jakość życia Polaków na podstawie
ich własnej oceny (sprawozdania). Badania mają charakter panelowy, prowadzone
są od 2000 r., w dwuletnich odstępach, a ich celem jest uchwycenie zmian
zachodzących w polskim społeczeństwie.
Cały

projekt

jest

interdyscyplinarny

–

uwzględnia

zarówno

czynniki

ekonomiczne jak i pozaekonomiczne, decydujące o jakości życia Polaków.
Badanie realizuje Rada Monitoringu Społecznego Ministerstwa Pacy i Polityki
Społecznej (przewodniczący – prof. J. Czapiński) oraz zaproszeni eksperci
w dziedzinach: ekonomii, demografii, psychologii, socjologii, statystyki, ubezpieczeń,
ekonomiki zdrowia.
Próba badawcza obejmuje 12 381 gospodarstw domowych, natomiast próba
indywidualnych respondentów w tych gospodarstwach domowych to 26 178 osób.
Diagnoza określa wskaźniki dotyczące struktury społeczno-ekonomicznej
gospodarstw

domowych,

warunki

życia

gospodarstw

domowych

(kondycja

materialna, dostęp do świadczeń medycznych, kultury, technologii itp.) oraz jakość,
styl życia i cechy indywidualne obywateli. Przy opisywaniu warunków życia obywateli
wskaźniki mają charakter obiektywny (sytuacja życiowa – jednostką badaną są
gospodarstwa domowe), natomiast przy badaniu jakość życia obywateli wskaźniki
mają wymiar subiektywny (indywidualna ocena respondenta – jednostką badaną są
poszczególni członkowie gospodarstw domowych) 1.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych elementów
sytuacji życiowej mieszkańców województwa opolskiego na tle najczęściej
występujących lub średnich wskaźników dla Polski oraz innych województw.
Obiektywne wskaźniki oraz deklaracje respondentów woj. opolskiego porównano
z deklaracjami respondentów z całego kraju, ale w niektórych wypadkach także
z wynikami ustalonymi dla mieszkańców innych województw. Przedstawione wnioski
oparte są o wskaźniki Diagnozy Społecznej 2009, które zawarte są przede wszystkim
w tabelach wynikowych z badań panelowych.

1

J. Czapiński, T. Panek (red.). Raport Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i Jakość Życia Polaków, Warszawa 2009. s. 14
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Dane zamieszcone w Diagnozie potraktowano jako źródło obiektywnych
wskaźników i materiał do własnych analiz.
Próba badawcza województwa opolskiego, która weszła w skład badań
ogólnopolskich, stanowiła 2,7 proc. ogólnopolskiej próby badawczej. Najliczniejszą
próbę badawczą miały województwa: mazowieckie i śląskie (odpowiednio 14,7 proc.
i 13,2 proc.).
W województwie opolskim liczba respondentów wynosiła 330 osób, w tym:
 140 mieszkańców wsi;
 68 mieszkańców miast poniżej 20 tys.;
 84 osoby z miast w przedziale 20-100 tys. mieszkańców;
 38 mieszkańców miast od 100-200 tys.
Najmniejszą próbę wchodzącą w skład ogólnopolskich badań posiadało
województwo lubuskie (2,5 proc.).
Wyniki Diagnozy społecznej 2009 opracowane są na podstawie deklaracji
respondentów oraz ich subiektywnych opinii, a także w oparciu o obiektywne
wskaźniki.
Według Diagnozy Społecznej 2009 jakość życia w woj. opolskim jest
najwyższa w kraju. Na taką ocenę składa się 8 niezależnych wymiarów
wyodrębnionych w Diagnozie, tj.:
 kapitał społeczny;
 dobrostan psychiczny;
 dobrostan fizyczny;
 dobrostan społeczny;
 poziom cywilizacyjny;
 dobrobyt materialny;
 stres życiowy;
 patologie.2
Niniejsze

opracowanie

oparto

na

szczegółowej

analizie

niektórych

wymienionych wymiarów. Są to: dobrobyt materialny (dochody gospodarstw
domowych oraz subiektywnej oceny własnej sytuacji materialnej), kapitał społeczny
(aktywność na rzecz środowiska lokalnego, udział w wyborach parlamentarnych,
2

Tamże, s. 347
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przynależenie do organizacji i pełnienie w nich jakiejś funkcji, zaufanie społeczne),
poziom cywilizacyjny (poziom wykształcenia, umiejętność korzystania z urządzeń
komunikacyjnych,

znajomość

języków

obcych,

podnoszenie

kwalifikacji

i umiejętności), a także ogólny poziom satysfakcji oraz zadowolenie mieszkańców
kraju i jego wybranych województw.

2. Warunki życia
2.1 Dochody i zasobność materialna
Warunki życia są w bardzo dużym stopniu zdeterminowane poziomem
dochodów

oraz

ogólnie

pojmowaną

zasobnością

materialną.3

Dane

ujęte

w Diagnozie wskazują, że dochody netto mieszkańców Opolszczyzny były
w ubiegłych latach (2007 i 2008 r.) niższe niż średnie w kraju.
Tabela 1. Średnie dochody netto gospodarstw domowych w kraju i woj. opolskim
w 2008 r. i lutym 2009 r. w zł
Dochody netto gospodarstw domowych w 2008 r. w zł

Polska ogółem

woj. opolskie

na gospodarstwo domowe

2 719,20

2 553,50

na osobę

1 152,00

1 071,00

na jednostkę ekwiwalentną

1 414,20

1 321,80

Polska ogółem

woj. opolskie

na gospodarstwo domowe
na osobę

2 751,99
1 159,30

2 659,96
1 104,60

na jednostkę ekwiwalentną

1 426,70

1 367,60

Dochody netto gospodarstw domowych w lutym 2009 r. zł

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

W 2008 r. średni dochód gospodarstwa domowego w Polsce wyniósł
2 719,20 zł w woj. opolskim - 2 553,5 zł. W lutym 2009 roku dysproporcja ta była
mniejsza i wynosiła odpowiednio: 2 751,99 zł i 2 659,96 zł. Oznacza to, że poziom
dochodów gospodarstw domowych netto na Śląsku Opolskim wzrastał szybciej niż
w kraju.

3

Zasobność materialna to dobra trwałego użytku, tj. pralka, automatyczna, telefon stacjonarny, telewizja satelitarna/kablowa,
odtwarzacz DVD, samochód, komputer stacjonarny, dostęp do Internetu, kuchenka mikrofalowa, telewizor LCD/plazma,
laptop/notebook, kino domowe, zmywarka do naczyń, działka rekreacyjna, dom ;letniskowy, żaglówka.
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Najwyższe

dochody

gospodarstw

domowych

zanotowano

w

woj.

mazowieckim i pomorskim (odpowiednio 3 333,24 zł i 3 129,29 zł netto - luty 2009 r.),
natomiast najniższe w woj. świętokrzyskim 2 302,71 zł netto. Oznacz to, że średnia
dla kraju jest w znacznej mierze efektem wysokich dochodów osiąganych przez
mieszkańców województw mazowieckiego i pomorskiego.
Wykres 1. Średni dochód miesięczny netto z ostatnich trzech miesięcy pracowników
w zł w woj. opolskim i woj. mazowieckim oraz Polsce

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

Średni dochód netto z ostatnich trzech miesięcy pracowników w woj. opolskim
jest także niższy niż średnia krajowa. Z analizy wynika, iż średnią krajową znacznie
zawyża

woj.

mazowieckie,

w

których

dochód

miesięczny

z

ostatnich

3 miesięcy jest najwyższy w Polsce.
Tabela 2. Ocena gospodarstw domowych w 2008 r. swojej zasobności materialnej
w porównaniu do 2007 r.
Gospodarstwa domowe w 2008 r. uważające, że ich
zasobność materialna w porównaniu do 2007 r.

Polska ogółem
w proc.

woj. opolskie
w proc.

pogorszyła się

32,0

24,6

poprawiła się

14,9

15,2

nie zmieniła się

53,1

60,2

Suma

100,0

100,0

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

W przeciwieństwie do obiektywnych wskaźników

– mieszkańcy woj.

opolskiego lepiej niż mieszkańcy innych regionów kraju oceniają swoją sytuację
materialną. Procent gospodarstw domowych uważających, że ich zasobność
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materialna w porównaniu do 2007 r. pogorszyła się - jest niższy w woj. opolskim niż
średnia dla Polski (przy czym uważa tak ok. ¼ mieszkańców woj. opolskiego).
Jednocześnie więcej osób na Opolszczyźnie uważa, że ich zasobność
w porównaniu do średniej w Polsce poprawiła się lub nie zmieniła się (odpowiednio
więcej o 0,3 pkt. i 7,1 pkt. proc.).
Tabela 3. Ocena gospodarstw domowych w 2008 r. swojej sytuacji dochodowej
w porównaniu do 2007 r.
Gospodarstwa domowe w 2008 r. uważające, że ich
sytuacja dochodowa w porównaniu do 2007 r.

Polska ogółem
w proc.

woj. opolskie
w proc.

pogorszyła się

35,1

29,8

poprawiła się

18,0

18,8

nie zmieniła się

46,9

51,4

Suma

100,0

100,0

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

Podobnie jest z oceną sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w 2008 r.
w porównaniu do 2007 r. Procent gospodarstw domowych, które nie odczuły zmiany
swojej sytuacji dochodowej jest znacznie wyższy w woj. opolskim niż średnia w kraju
(pogorszenie sytuacji dochodowej odczuło o 5,3 pkt proc. mniej badanych
w województwie opolskim niż w kraju, a poprawę o 0,8 pkt proc. więcej niż średnia
dla Polski).
Wykres 2. Poziom zadowolenia mieszkańców woj. opolskiego z sytuacji finansowej
własnej rodziny

11,8%

5,5%

bardzo zadow olona

4,1%
31,1%

11,4%

zadow olona
dosyć zadow olona
dosyć niezadow olona

36,1%

niezadow olona
bardzo niezadow olona

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]
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Zdecydowana

większość mieszkańców Opolszczyzny jest

zadowolona

z sytuacji finansowej własnej rodziny (suma odpowiedzi bardzo zadowolona,
zadowolona, dość zadowolona – 71,4 proc., wskaźnik dla Polski – 63,6 proc.).
Wykres 3. Struktura odpowiedź na pytanie: „Czuł(a) Pan(i), że Pana(i) źródło dochodów
jest niestałe i niepewne?”

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

Opolanie lepiej niż cała Polska oceniają materialny poziom swojego życia
mimo, że ich zarobki plasują się poniżej średniej krajowej (jednak część
mieszkańców regionu pracuje poza granicami kraju, co może mieć wpływ na
wskazywane wysokie poczucie pewności i stałości swoich źródeł dochodów).
Tabela 4. Cel gromadzenia oszczędności przez gospodarstwa domowe w Polsce
i woj. opolskim
Cel gromadzenia oszczędności przez gospodarstwa
domowe

Polska ogółem
w proc.

woj. opolskie
w proc.

rezerwa na bieżące wydatki konsumpcyjne

30,8%

39,1%

stałe opłaty (np. mieszkaniowe)

14,8%

17,5%

zakup dóbr trwałego użytku

27,4%

42,6%

zakup domu, zakup mieszkania, wkład do spółdzielni
mieszkaniowej

10,2%

11,9%

remont domu, mieszkania

28,5%

45,1%

leczenie

28,1%

35,4%

rehabilitacja

9,4%

16,0%

wypoczynek

28,9%

37,7%

rezerwa na sytuacje losowe

61,3%

71,4%

zabezpieczenie przyszłości dzieci

24,9%

28,4%

zabezpieczenie na starość

35,5%

36,7%

na inne cele

17,9%

23,8%

bez specjalnego przeznaczenia

12,4%

12,9%

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]
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Gospodarstwa domowe w woj. opolskim częściej niż średnia dla całego kraju
deklarują gromadzenie oszczędności na każdy z celów wymienionych w tabeli 4.
Cele deklarowanych oszczędności służą przede wszystkim jako rezerwa w wypadku
sytuacji losowych – 71,4 proc., na remont domu/mieszkania – 41,5 proc., zakup dóbr
trwałego użytku – 42,6 proc., bieżące wydatki konsumpcyjne – 39,1 proc. lub
wypoczynek – 37,7 proc.

2.2 Warunki mieszkaniowe
Tabela 5. Przeciętne warunki mieszkaniowe w województwie opolskim
Wyszczególnienie
Powierzchnia użytkowa mieszkania zajmowanego
2
przez gospodarstwo domowe na 1 osobę w m
Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania w m

2

Polska ogółem

woj. opolskie

31,7

35,9

70,6

82,3

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej
[2009]. www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania w woj. opolskim wynosi 82,3 m2.
Lokale są o 11,7 m2 większe od przeciętnych mieszkań w skali kraju. Również
powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 osobę wynosi 35,9 m2, podczas gdy
średnia dla kraju wynosi 31,7 m2.
2.3 Zaspokajanie podstawowych potrzeb
Tabela 6. Gospodarstwa domowe, które przy aktualnym dochodzie netto wiążą ,,koniec
z końcem”
Gospodarstwa domowe, które przy aktualnym
dochodzie netto wiążą „koniec z końcem:

Polska ogółem w
proc.

woj. opolskie w
proc.

z wielką trudnością

18,8

18,3

z trudnością

20,2

15,2

z pewną trudnością

33,2

34,2

raczej łatwo

21,6

27,1

łatwo

6,2

5,2

Suma

100

100

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]
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Z danych Diagnozy wynika, że gospodarstwom domowym woj. opolskiego
żyje się łatwiej w porównaniu do przeciętnego gospodarstwa domowego w kraju.
Opolanie znacznie częściej deklarują, że łatwiej im wiązać ,,koniec z końcem”
(odsetek odpowiedzi raczej łatwi i łatwo jest większy w woj. opolskim niż w kraju
o 5 pkt proc.).
Wykres 4. Działania podejmowane przez gospodarstwa domowe w sytuacji braku zaspokojenia
bieżących potrzeb ze stałych dochodów

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej
[2009]. www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

Prawie 50 proc. badanych z woj. opolskiego deklaruje, że aby zaspokoić
podstawowe potrzeby przede wszystkim zaciąga pożyczki lub kredyty (średnia
w kraju – 35,5 proc) lub ogranicza swoje bieżące potrzeby - 94,3 proc. (w kraju - 86,4
proc.). W pozostałych kategoriach woj. opolskie plasuje się poniżej średniej krajowej.
W porównaniu do średniej ogólnopolskiej (16,3 proc.) mieszkańcy woj.
opolskiego rzadziej podejmują dodatkową pracę (6,2 proc. wskazań), mimo że ich
zarobki są niższe od średniej krajowej. Może to wynikać z dodatkowych dochodów,
posiadanych przez mieszkańców z tytułu pracy zagranicą lub pozyskiwanych od
najbliższej rodziny przebywającej poza Polską.
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Wykres 5. Wydatki na leki gospodarstwa domowego w woj. opolskim i w Polsce w 2008 r. w zł

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

Jednym ze wskaźników świadczących o zaspokojeniu podstawowych potrzeb
gospodarstwa domowego są wydatki na zakup leków. W 2008 r. opolskie
gospodarstwo domowe wydało na leki przeciętnie 2 169,3 zł, tj. o 338,1 zł więcej niż
średnia w kraju.
Wykres 6. Struktura odpowiedzi na pytanie ,,Czy w ciągu ubiegłego roku zdarzyło się
w Pana(i) gospodarstwie: że nie starczyło pieniędzy na realizację recept lub wykupienie
leków zalecanych przez lekarza”

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]
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W woj. opolskim 63,3 proc. respondentów zadeklarowało, że w ciągu 2008r.
wystarczyło im środków na realizację recept lub wykupienie leków zalecanych przez
lekarza (średnia w Polsce - 71,3 proc.). Niedobór środków finansowych na tego typu
potrzeby wykazało 18,5 proc. badanych (w kraju 20,1 proc.). Natomiast odsetek
respondentów deklarujących, że nie mieli potrzeby realizacji recept lub wykupywania
leków wyniósł 18,2 proc. (w kraju 8,6 proc.).
Z Diagnozy wynika, że najwięcej na leczenie i leki wydawali mieszkańcy miast
powyżej 200 tys. mieszkańców oraz mieszkańcy woj. opolskiego. Również
największe kwoty na rehabilitację wydawane były w miastach powyżej 500 tys.
oraz w woj. opolskim.4
Respondenci deklarujący pogorszenie możliwości zaspokajania swoich
potrzeb

to

głównie

gospodarstwa

domowe

wielodzietne,

niepełne

lub

z osobami niepełnosprawnymi oraz utrzymujące się z niezarobkowych źródeł
utrzymania.

3. Samopoczucie i stan zdrowia
Własne samopoczucie i zadowolenie ze stanu zdrowia jest istotnym
wskaźnikiem świadczącym o komforcie życia.
Zadowolenie

ze

swojego

stanu

zdrowia

(odpowiedzi:

jestem

dość

zadowolony/a, zadowolony/a, bardzo zadowolona/y) wyraziło prawie 78 proc.
mieszkańców woj. opolskiego (w kraju niecałe 72 proc.).
Grupa mieszkańców Śląska Opolskiego niezadowolonych ze swojego stanu
zdrowia jest mniejsza niż średnia dla wszystkich regionów kraju (odpowiednio: 22,1
proc. w woj. opolskim i 28,2 proc. w kraju ogółem).

4

Tamże s. 147
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Wykres 7. Stopień zadowolenia ze swojego stanu zdrowia

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

4. Kapitał ludzki i edukacja

Stan kapitału ludzkiego w Polsce autorzy Diagnozy określają poprzez
wskaźniki związane z wykształceniem, kompetencjami cywilizacyjnymi (korzystanie
z

komputera

i

Internetu),

znajomością

w kształceniu ustawicznym i dokształcaniu.

języków
5

obcych,

uczestnictwem

Umiejętności cywilizacyjne są obok

wykształcenia głównymi determinantami zwiększającymi szanse na rynku pracy.
Znajomość języka angielskiego w Polsce deklaruje 18,1 proc. osób
(największy odsetek), niemieckiego - 8,1 proc., a języka rosyjskiego - 7,4 proc.
badanych. W woj. opolskim język angielski zna 18,9 proc. respondentów, co stanowi
trzecie miejsce w kraju po województwach: mazowieckim - 22,6 proc. i pomorskim 22,4 proc. Podobnie jest ze znajomością języka rosyjskiego. W woj. opolskim zna go
10,3 proc. badanych (trzecia pozycja po województwach: podlaskim - 16,8 proc.,
oraz lubelskim - 10,7 proc.).
Najwyższa

na

Śląsku

Opolskim

jest

natomiast

znajomość

języka

niemieckiego. Spośród wszystkich regionów w kraju zna go 18,8 proc., tj. o 8,3 pkt
proc. więcej niż drugie woj. lubuskie - 10,5 proc.
Umiejętność prowadzenia pojazdów (posiadanie prawa jazdy) deklaruje 45,8
proc. mieszkańców woj. opolskiego. W Polsce odsetek ten wynosi 44,0 proc.
5

Tamże. s. 92-100
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Wykres 8. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteśmy na bieżąco z nowoczesną techniką”

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

Przekonanie o umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii jest na
Opolszczyźnie wyższe niż średnia w kraju. Odpowiedzi Opolan na pytanie
o sukcesywne korzystanie z nowoczesnej techniki (odpowiedzi: w pełni się zgadzam
i raczej się zgadzam – łącznie 36,5 proc. wskazań) przewyższa wskaźnik krajowy
(łącznie 27,5 proc).
Wykres 9. Rok zakupu komputera lub laptopa w gospodarstwie domowym w woj. opolskim

2003 i w cześniej
2004-2006
30,9%

31,4%

2007
2008 do marca 2009

14,2%

23,5%

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

Ponad 30 proc. opolskich respondentów zadeklarowało, że kupiło komputer
w 2003 roku lub wcześniej (23,5 proc. w latach 2004-2006). Natomiast w 2007 r.
zakup tego rodzaju sprzętu zadeklarowało 14,2 proc. mieszkańców Opolszczyzny.
(w okresie 2008 r. – marzec 2009 r. odsetek ten wzrósł do 31,4 proc.).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17

Spośród wszystkich użytkowników Internetu w woj. opolskim 50,4 proc.
(średnia w kraju - 41,4 proc.) aktywnie zabiera głos na listach lub forach
dyskusyjnych. 6
Mieszkańcy woj. opolskiego częściej niż w innych regionach kraju deklarują
chęć podniesienia kwalifikacji i zdobycia nowych umiejętności celem uzyskania
wyższych dochodów. Na Opolszczyźnie najwięcej jest osób składających taką
deklaracje w stosunku do ogółu mieszkańców - 16,8 proc. (drugie w zestawieniu jest
województwo dolnośląskie - 16,7 proc.). Średnia dla Polski to 14,1 proc.
Opolanie wykazują bardzo duże zainteresowanie edukacją swoich dzieci. Aż
89,2 proc. badanych chce, aby ukończyły one studia wyższe (w kraju 71,9 proc.).
Wpływ aspiracji edukacyjnych rodziców w stosunku do dzieci najczęściej obserwuje
się

w

gospodarstwach

domowych

pracujących

na

własny

rachunek

oraz

małżeństwach do 2 dzieci. 7
Wykres 10. Odsetek gospodarstw domowych, które ze względów finansowych zostały
zmuszone do rezygnacji w obecnym roku szkolnym z wybranych usług

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

Odsetek gospodarstw, które ze względów finansowych musiały zrezygnować
w szkole z niektórych usług jest w woj. opolskim niższy niż w innych województwach
kraju. Opolanie wskazywali na niższy odsetek rezygnacji we wszystkich kategoriach,
z wyjątkiem zmiany szkoły o niższych opłatach. Natomiast 73,9 proc. respondentów
6

Wskaźnik ten wysoko koreluje z różnego rodzaju inicjatywami społecznymi i działalnością społeczną. Użytkownicy forum
również częściej aktywnie uczestniczą np. w zebraniach zabierając w nich głos. Jest to istotny wskaźnik i zalążek
współczesnego społeczeństwa obywatelskiego.
7
Tamże, s.100
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stwierdziło,

że

nie

musi

rezygnować

z

żadnych

usług

związanych

z edukacją swojego dziecka (w Polsce - 53,6 proc.).

5. Kultura i wypoczynek
Subiektywne deklaracje badanych gospodarstw domowych dotyczyły również
możliwości uczestnictwa w kulturze, wypoczynku oraz zaspokojenia potrzeb
zdrowotnych.
W

zakresie

zaspokojenia

potrzeb

kulturalnych

większość

opolskich

respondentów stwierdziła, że w stosunku do 2007 r. nic się w tej kwestii nie zmieniło
(80,8 proc.). Dla 6,4 proc. sytuacja się poprawiła, a 12,7 proc. oceniło, że się one
pogorszyły.
Tabel 7. Zaspokajanie potrzeb Opolan w zakresie kultury, wypoczynku i zdrowia w porównaniu
do 2007 r.
Gospodarstwa domowe uważające, że zaspokajanie ich potrzeb
związanych z kulturą w porównaniu do 2007 r.

Polska ogółem
w proc.

woj. opolskie
w proc.

pogorszyło się

18,8

12,5

poprawiło się

5,3

6,7

nie zmieniło się

75,9

80,8

Suma

100

100

Polska ogółem
w proc.

woj. opolskie
w proc.

pogorszyło się

24,2

19,7

poprawiło się

5,2

6,4

nie zmieniło się

70,6

73,9

Suma

100

100

Polska ogółem
w proc.

woj. opolskie
w proc.

pogorszyło się

25,1

22,7

poprawiło się

3,3

4,9

nie zmieniło się

71,6

72,4

Suma

100

100

Gospodarstwa domowe uważające, że zaspokajanie ich potrzeb
związanych z wypoczynkiem w porównaniu do 2007 r.

Gospodarstwa domowe uważające, że zaspokojenie ich potrzeb
zdrowotnych w porównaniu do sytuacji w 2007 r.

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]
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Podobną tendencję obserwujemy w sferze związanej z wypoczynkiem. Dla
73,9 proc. badanych zaspokojenie potrzeb związanych z wypoczynkiem nie zmieniło
się (poprawiło się dla 4,9 proc. osób). Natomiast dla 12,5

proc. respondentów

potrzeby te pogorszyły się.
W porównaniu do 2007 r. odsetek osób deklarujących pogorszenie się
możliwości zaspokojenia potrzeb zdrowotnych wyniósł 22,7 proc. Dla 4,9 proc.
sytuacja poprawiła się, natomiast dla 72,4 proc. nie uległa zmianie.

6. Stan społeczeństwa obywatelskiego
6.1 Integracja społeczna
Mieszkańcy województwa opolskiego są społecznością bardziej zintegrowaną
niż mieszkańcy innych regionów. Wskazuje na to m. in. udział w działaniach na rzecz
społeczności lokalnej. Takie deklaracje mają na Opolszczyźnie najwyższy wskaźnik
w kraju (średnia krajowa jest mniejsza o 5,3 pkt proc., a od drugie pod tym względem
region w kraju - woj. podkarpackie, Śląsk Opolski wyprzedza o 2,5 pkt proc.).
Wykres 11. Deklarowane działania na rzecz społeczności lokalnej (gminy, osiedla,
miejscowości, w najbliższym sąsiedztwie)

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]
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6.2 Udział w organizacjach
Tabela 8. Deklarowane uczestnictwo respondentów w organizacjach, stowarzyszeniach,
partiach itd. w Polsce oraz w woj. opolskim
Czy jest Pan(i) członkiem jakichś organizacji,
stowarzyszeń, partii, komitetów, rad, grup religijnych,
związków lub kół?

Polska ogółem
w proc.

woj. opolskie w
proc.

tak, jednej

10,1

11,7

tak, dwóch

2,3

3,6

tak, trzech lub więcej

0,8

1,9

nie

86,8

82,8

suma

100

100

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

Województwo opolskie ma także najwyższy odsetek mieszkańców należących
do różnych organizacji, stowarzyszeń i partii w stosunku do ogółu ludności Polski, co
jest ważnym elementem wpływającym na integrację i stan społeczeństwa
obywatelskiego w Polsce.
Jednocześnie w porównaniu do średniej w kraju w woj. opolskim znacznie
więcej osób należących do różnego typu organizacji i stowarzyszeń pełniło w nich
jakieś funkcje (45,6 proc. deklaracji w woj. opolskim w stosunku do 37,9 proc.
w Polsce).

6.3 Aktywność wyborcza
Wykres 12. Deklarowany udział w wyborach parlamentarnych w 2007 r. w Polsce oraz woj.
mazowieckim i woj. opolskim

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]
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Aktywność wyborcza mieszkańców Opolszczyzny plasuje się w czołówce
województw w kraju. Średnio w Polsce 66 proc. ankietowanych deklarowało udział
w wyborach parlamentarnych w 2007 r., w województwie opolskim – 68,1 proc.,
tj. o 2,1 pkt proc. więcej. Najkorzystniej w tej kwestii wypadło woj. mazowieckie,
gdzie 71,4 proc. badanych deklarowało udział w wyborach. 8

6.4 Zaufanie społeczne
Tabela 9. Poziom zaufania do ludzi w Polsce oraz woj. warmińsko-mazurskim i woj.
opolskim
Czy uważa Pan(i), że można ufać większości
ludzi, czy też sądzi Pan(i), że w postępowaniu
z ludźmi ostrożności nigdy za wiele?

większości
ludzi można
ufać w proc.

ostrożności
nigdy za wiele
w proc.

trudno
powiedzieć
w proc.

Suma

Polska ogółem

13,3

75,9

10,8

100,0

woj. warmińsko-mazurskie

20,4

69,4

10,2

100,0

woj. opolskie

12,1

77,3

10,6

100,0

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

Integracja

społeczna

mieszkańców

Opolszczyzny

nie

idzie

w

parze

z zaufaniem do ludzi. Wyniki Diagnozy wskazują, że Opolanie mają mniej zaufania
do innym ludzi niż wynosi średnia w Polsce – więcej osób wykazuje ostrożność
w kontaktach międzyludzkich (77,3 proc.), a mniej osób wyraża przekonanie, że
większości ludzi można ufać – 12,1 proc. (najwyższe zaufanie w kraju odnotowano
w woj. warmińsko-mazurskim).
Tabela 10. Obawy mieszkańców przed przestępczością, narkomanią, chuligaństwem
w swojej okolicy
Obawiał(a) się Pan(i) przestępczości,
narkomanii, chuligaństwa w swojej dzielnicy,
osiedlu, okolicy?

Polska ogółem w
proc.

woj. opolskie w
proc.

często

6,80%

5,90%

zdarzyło się

34,80%

29,00%

nigdy

58,40%

65,10%

Suma

100,00%

100,00%

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej
[2009]. www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

8

Zupełnie inaczej jest z aktywnym uczestnictwem mieszkańców woj. opolskiego w wyborach, które w wyborach
parlamentarnych i prezydenckich jest jedne z najniższych w kraju.
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Mieszkańcy Śląska Opolskiego czują się bardziej bezpieczni niż wynosi
średnia w kraju. Wpływ na to może mieć skuteczność służb dbających
o bezpieczeństwo w regionie.
Spośród wszystkich miast wojewódzkich przestępczość w Opolu została
oceniana na najniższym poziomie, a całe województwo pod względem oceny
bezpieczeństwa zajęło trzecie miejsce w kraju (po województwach: podkarpackim
i małopolskim). Ponad 65 proc. mieszkańców Opolszczyzny nigdy nie czuło się
zagrożonym w najbliższej okolicy, co stanowi prawie 7 pkt proc. więcej niż średnia
wartość dla Polski.
Tabela 11. Poglądy respondentów na temat ,,deptania poglądów innych w celu posuwania się
w życiu naprzód”
Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że „żeby
w życiu posuwać się naprzód, czasami trzeba
podeptać interesy innych”

Polska ogółem w
proc.

woj. opolskie w proc.

zdecydowanie tak

1,0

0,4

tak

4,1

3,0

raczej tak

5,4

4,3

ani tak, ani nie

10,2

9,6

raczej nie

15,3

12,8

nie

43,5

43,3

zdecydowanie nie

20,5

26,6

Suma

100

100

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

Mieszkańcy woj. opolskiego rzadziej niż wynika z wyliczonej średniej
w Polsce są przekonani, że aby osiągnąć sukces należy lekceważyć bądź deptać
interesy innych ludzi. Oznacza to, że postawa osiągania celów kosztem innych osób
jest mało popularna i akceptowana wśród mieszkańców Opolszczyzny.
Tabela 12. Struktura odpowiedzi na pytanie ,,Czy ludzie głównie starają się pomagać innym”
Czy ludzie głównie starają się pomagać
innym?
zdecydowanie tak
tak
raczej tak
ani tak, ani nie
raczej nie
nie
zdecydowanie nie
Suma

Polska ogółem w
proc.

woj. wielkopolskie
w proc.

woj. opolskie w
proc.

1,8
11,7
17,1
25,6
23,7
16,1
4
100

2,8
14,1
18,4
25,3
22,3
13,7
3,4
100

2,6
17,7
18,7
23,7
18,1
13,8
5,4
100

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]
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Mieszkańcy woj. opolskiego częściej niż inni mieszkańcy kraju wierzą, że
ludzie są gotowi nieść pomoc innym. Suma odpowiedzi: zdecydowanie tak, tak,
raczej tak (prawie 39 proc.) sytuuje pod tym względem Śląsk Opolski na czele
województw w Polsce (drugie w tej kategorii jest woj. wielkopolskie z sumą tych
odpowiedzi wynoszącą ponad 35 proc., przy średniej wartość dla Polski - 30,6 proc.).
Tabela 13. Poglądy respondentów dotyczące traktowania ludzi na równi z samym sobą
Czy powinniśmy za wszelką cenę starać się traktować
innych ludzi w taki sam sposób
zdecydowanie tak
tak
raczej tak
ani tak, ani nie
raczej nie
nie
zdecydowanie nie
Suma

Polska ogółem w
proc.

woj. opolskie w
proc.

12,8
42,7
25,3
11,3
4,1
3,0
0,8
100,0

12,8
47,7
24,7
8,9
2,7
2,3
0,9
100,0

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

Opolanie są zdeklarowanymi zwolennikami egalitaryzmu w traktowaniu innych
osób. Ponad 85 proc. z nich uważa, że należy za wszelką cenę traktować wszystkich
ludzi na równi (odpowiedzi: zdecydowanie tak, tak i raczej tak), co stanowi
najwyższą wartość w kraju. Najmniej zwolenników takiego poglądu zanotowano
w woj. łódzkim – 74 proc.

7. Migracje zarobkowe
Tabela 14. Zamiar wyjazdu za granicę w najbliższych dwóch latach mieszkańców Polski i woj.
opolskiego
Czy zamierza Pan(i) w ciągu następnych dwóch
lat wyjechać za granicę, aby tam pracować?

Polska ogółem
w proc.

woj. opolskie w
proc.

tak, do kraju UE

5,6

10,0

tak, do innego kraju

0,8

0,0

nie

93,6

90,0

Suma

100,0

100,0

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]
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W ciągu najbliższych 2 lat 10 proc. respondentów woj. opolskiego ma zamiar
wyjechać za granicę w poszukiwaniu pracy (średnia w kraju 5,6 proc.). Przy czym
mieszkańcy Opolszczyzny biorą pod uwagę tylko wyjazdy do krajów członkowskich
Unii Europejskiej, w tym najbardziej: do Niemiec (46,3 proc. badanych wskazuje na
ten kierunek emigracji zarobkowej) oraz Holandii (28,4 proc.).
Wykres 13. Odpowiedz na pytanie ,,Czy wstąpienie Polski do Unii Europejskiej miało wpływ na
Pana(i) życie?”

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

Opolszczyzna jako region o jednym z największych sald migracji w Polsce
oceniło wstąpienie do Unii Europejskiej najlepiej w kraju. Spośród wszystkich
województw pozytywny wpływ na swoje życie po wejściu do struktur europejskich
w 2004 r. zadeklarowało ponad 46 proc. badanych mieszkańców woj. opolskiego
(średnia w kraju – 39,9 proc.).

8. Pomoc z zewnątrz
Tabela 15. Procent gospodarstw domowych otrzymujących pomoc z zewnątrz w 2008 r.
Wyszczególnienie

Gospodarstwa domowe otrzymujących pomoc
z zewnątrz w proc.

woj. warmińsko-mazurskie

15,6

woj. opolskie

10,3

woj. małopolskie

7,8

Polska ogółem

12,0

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]
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W 2008 r. pomoc z zewnątrz w dowolnej formie otrzymało 12 proc.
gospodarstw domowych w Polsce, jednak zasięg tej pomocy jest mocno
zróżnicowany i zależy od grupy społeczno-ekonomicznej, typu gospodarstwa oraz
województwa.

9

W woj. opolskim odsetek gospodarstw domowych otrzymujących

pomoc z zewnątrz wyniósł 10,3 proc. (w tabeli 15 wskazano również województwa
o największym i najmniejszym udziale pomocy z zewnątrz, tj.: w woj. małopolskim –
7,8 proc. i w woj. warmińsko-mazurskim – 15,6 proc.).
Wykres 14. Formy udzielanej pomocy gospodarstwom domowym

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

Gospodarstwa domowe w woj. opolskim otrzymują pomoc w formach
zbliżonych do tych w Polsce, tj.:


61,2 proc. otrzymuje pomoc w postaci finansowej;



40,4 proc. w formie rzeczowej;



24,4 proc. w formie usług. 10
Inaczej wygląda sytuacja np. w woj. dolnośląskim, gdzie 87,7 proc. badanych

wskazało, że otrzymuje pomoc finansową.

9

Tamże. s.52 ( pomoc z zewnątrz oznacza głównie pomoc społeczną, ale także pomoc Kościoła, Caritas lub innych organizacji
pozarządowych)
10
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ każde gospodarstwo może otrzymać pomoc w więcej niż jednej formie.
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9. Wykluczenie społeczne i wybrane powody wykluczenia społecznego
9.1 Wykluczenie społeczne
Autorzy Diagnozy Społecznej 2009 wskazują, że w Polsce nie można mówić
o jednym, spójnym syndromie wykluczenia społecznego. Wyróżniają oni cztery
podstawowe czynniki wykluczenia społecznego, które odnoszą się do różnych
kategorii osób wykluczonych z życia społecznego. Czynniki te wyodrębniono na
podstawie analizy 11 głównych zmiennymi – barier ograniczających uczestnictwo
w głównym nurcie życia społecznego. Należą do nich:
 podeszły wiek;
 samotność;
 ubóstwo;
 zamieszkanie na wsi;
 niskie wykształcenie własne i ojca;
 uzależnienie od alkoholu lub narkotyków;
 konflikt z prawem;
 poczucie dyskryminacji;
 niepełnosprawność;
 bezrobocie.
Zatem wskazano 4 typy wykluczenia społecznego:
 strukturalne (związane przede wszystkim z miejscem zamieszkania wsią, niskim wykształceniem własnym i ojca oraz związanym z tym
uzyskiwaniem niskich dochodów w gospodarstwie domowym, często
poniżej granicy ubóstwa);
 fizyczne
i

(wyznaczane

niepełnosprawność

oraz

głównie

przez

wykształcenie

podeszły

własne

i

ojca,

wiek
choć

w mniejszym stopniu);
 normatywne (związane jest z nadużywaniem alkoholu lub zażywaniem
narkotyków, konfliktami z prawem, samotnością i byciem ofiarą
dyskryminacji ze względu na narodowość, wygląd, przekonania lub
inne powody);
 materialne (związane jest z bezrobociem i ubóstwem).
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Taki podział zjawiska wykluczenia społecznego wskazuje, że może ono
wynikać z wielu różnorakich czynników (nie tylko z ubóstwa i bezrobocia).11
Tabela 16. Odsetek osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych ze względu na typ
wykluczenia w woj. dolnośląskim, opolskim i lubuskim
Typ wykluczenia
Województwo

fizyczne

strukturalne

normatywne

materialne

Ogółem

zagrożeni

wykluczeni

zagrożeni

wykluczeni

zagrożeni

wykluczeni

zagrożeni

wykluczeni

zagrożeni

wykluczeni

woj. śląskie

14,0

4,3

7,6

0,3

12,2

4,9

8,1

6,9

19,0

11,2

woj. opolskie

11,3

2,2

18,7

0,9

10,7

4,7

6,6

6,1

18,6

12,1

woj. lubuskie

22,2

8,6

15,1

0,3

18,4

7,4

15,3

12,3

31,9

20,6

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

Wykluczenie fizyczne występuje najczęściej na wschodzie kraju oraz
w woj. lubuskim, wykluczenie strukturalne w województwach wschodnich (lubelskim,
podkarpackim, świętokrzyskim i podlaskim), a normatywne w województwach:
lubuskim, podlaskim, zachodniopomorskim i mazowieckim. Najwięcej wykluczonych
materialnie jest w województwach wschodnich i lubuskim. 12
Biorąc pod uwagę ogólny wskaźnik wykluczenia, najbardziej zagrożonymi
wykluczeniem są mieszkańcy województw: lubuskiego, podkarpackiego, lubelskiego,
podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a najmniej: opolskiego i śląskiego.13

9.2 Ubóstwo
Ubóstwo na poziomie indywidualnym i gospodarstw domowych związane jest
z niemożnością zaspokojenia potrzeb na odpowiednim, pożądanym poziomie.
Autorzy Diagnozy za granicę ubóstwa przyjęli minimum egzystencji, które umożliwia
zaspokojenie jedynie podstawowych potrzeb życiowych człowieka.
Wartość

minimum

egzystencji,

stanowiącego

granicę

ubóstwa

dla

jednoosobowych gospodarstw domowych pracowników, obliczona przez Instytut
Pracy i Spraw Socjalnych wynosiła w 2009 r. 413 zł.14

11

Tamże, s. 337-340
Tabela 16 pokazuje odsetek osób zagrożonych wykluczeniem oraz wykluczonych ze względu na typ wykluczenia w woj.
opolskim oraz w woj. śląskim (prócz Opolszczyzny najmniej dotkniętym wykluczeniem) oraz woj. lubuskim (jednym
z najbardziej dotkniętych wykluczeniem województw w Polsce).
13
Tamże, s. 341
12
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Według Diagnozy w marcu 2009 r. poniżej granicy ubóstwa egzystencjalnego
żyło w Polsce 3,3, proc. gospodarstw domowych, a poniżej granicy ubóstwa
subiektywnego – 51,4 proc.
Z danych opublikowanych przez GUS z 2008 r. wynika, że spośród wszystkich
regionów kraju w woj. opolskim występował najniższy wskaźnik zagrożenia
ubóstwem egzystencjalnym (1,8 proc.). Średni wskaźnik dla Polski wynosił – 5,6
proc. i wahał się od 11,3 proc. w woj. świętokrzyskim do 1,8 proc. na Śląsku
Opolskim 15.
Podobne wyniki badań przedstawia Eurostat, określający zakres ubóstwa
według linii relatywnej (poniżej 50 proc. przeciętnych dochodów gospodarstw
domowych). Wynika z nich, że spośród 16 województwa Polski – najniższy wskaźnik
zagrożenia ubóstwem relatywnym zanotowano w woj. mazowieckim (12 proc.),
w woj. śląskim (13 proc.) i w woj. opolskim (14 proc.), natomiast najwyższe wskaźniki
wystąpiły w woj. lubelskim (28 proc.) i woj. podkarpackim (26 proc.). Średni wskaźnik
dla Polski ogółem wyniósł 17 proc. 16
Diagnoza Społeczna 2009 wskazuje na determinanty zjawiska ubóstwa
w Polsce. Są to zmienne demograficzno-społeczne, różnicujące w istotnym stopniu
ryzyko ubóstwa. Należą do nich:
 województwo (woj. opolskie wraz z woj.: śląskim i warmińsko-mazurskim, to
obszary o najmniejszym ryzyku występowania zjawiska ubóstwa. Na drugim
biegunie znajdują się województwa: kujawsko-pomorskie i podkarpackie);
 grupa społeczno-ekonomiczna (źródło utrzymania głowy rodziny). Grupą
odniesienia są tu pracownicy sektora publicznego (w grupie emerytów ryzyko
ubóstwa jest niemal dwukrotnie niższe, a w pozostałych grupach istotnie
wyższe, np. wśród rolników czterokrotnie, rencistów o 70 proc., uczniów
i studentów trzykrotnie, bezrobotnych ponad ośmiokrotnie, a biernych
zawodowo ponad sześciokrotnie);
 wykształcenie (im wyższe wykształcenie, tym mniejsze ryzyko ubóstwa);
 płeć (ryzyko znalezienia się w sferze ubóstwa jest takie samo dla obu płci);

14

I. E. Kotowska (red.). Raport Tematyczny. Rynek Pracy i Wykluczenie Społeczne w Kontekście Percepcji Polaków –
Diagnoza Społeczna 2009. Warszawa 2009. s.105
15
Tamże, str. 11
16
Informacja sygnalna Głównego Urzędu Statystycznego Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w świetle
Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia – EU-SILC 2008 ( notatka opracowana w oparciu o dane Eurostat
dostępne m.in. na stronie internetowej http://epp.eurostat.ec.europa.eu oraz obliczenia wykonane przez GUS).
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 klasa

miejscowości

zamieszkania

(wyróżniono

6

klas

miejscowości

w zależności od liczby mieszkańców - miasta ponad 500 tys., miasta 200-500
tys., miasta 100-200 tys., miasta 20-100 tys., miasta< 20 tys.). Punktem
odniesienia są tu gospodarstwa domowe zamieszkujące największe miasta.
Z badań wynika, że tylko wśród mieszkańców miast średniej wielkości i wsi
ryzyko ubóstwa jest większe;
 niepełnosprawność (osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
w porównaniu do osób bez takiego orzeczenia, są o prawie 40 proc. bardziej
narażone na ryzyko ubóstwa);
 wiek (osoby dorosłe powyżej 65 lat oraz w wieku do 24 lat to grupy
o najniższym ryzyku ubóstwa. Biorąc pod uwagę dzieci do 15 roku życia,
ryzyko ubóstwa jest o 30 proc. większe niż wśród dorosłych);
 grupa zawodowa (najbardziej na ubóstwo narażeni są rolnicy oraz robotnicy
pomocniczy w rolnictwie. Liczna jest grupa zawodów, które w ogóle nie
występują w ubogich gospodarstwach domowych. Są to m.in.: żołnierze,
policjanci, informatycy, lekarze, nauczyciele akademiccy, prawnicy. 17).

9.3 Bezrobocie
Wg Diagnozy Społecznej 2009 wszystkie osoby zarejestrowane w urzędach
pracy można podzielić na dwie kategorie: prawdziwych i pozornych bezrobotnych,
przy czym tych pozornych można podzielić na tych, którzy nie szukają pracy i nie są
nią zainteresowani oraz osoby pracujące na czarno lub w inny sposób osiągające
dochód nie mniejszy niż 950 zł miesięcznie.
W grupie pozornych bezrobotnych główną przyczyną nieposzukiwania pracy
jest, w przypadku kobiet - opieka nad dziećmi (37,7 proc.) oraz ogólne obowiązki
domowe (15,2 proc. - zajmowanie się domem i opiekowanie się starszymi lub
niepełnosprawnymi członkami gospodarstwa domowego), w przypadku mężczyzn utrata wiary w możliwość jej znalezienia (24,2 proc.) oraz stan zdrowia (13,6 proc.).
Natomiast chęć zachowania prawa do świadczeń społecznych jest powodem
nieposzukiwania pracy dla 18,9 proc. mężczyzn i 8,1 proc. bezrobotnych kobiet.
Diagnoza społeczna 2009 wskazuje, że w latach 2005 – 2009 odsetek gospodarstw
17

I. E. Kotowska (red.). Raport Tematyczny….s.112-115
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domowych, w których przez jakiś czas były osoby bezrobotne wyniósł w woj.
opolskim 16,9 proc., przy średniej w kraju – 18,6 proc. 18
Na koniec grudnia 2009 r. stopa bezrobocia w woj. opolskim, w porównaniu do
reszty kraju, kształtowała się na średnim poziomie. Średni wskaźnik dla Polski
ogółem wyniósł 11,9 proc., a dla woj. opolskiego – 12,7 proc.
Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – w czerwcu 2010 r.
stopa bezrobocia w woj. opolskim wynosiła 12,1 proc., wobec średniej dla kraju –
11,6 proc.19

9.4 Niepełnosprawność
Niepełnosprawność
uniemożliwiających

w

pełne

Polsce

jest

uczestnictwo

ciągle
w

jedną

życiu

z

głównych

społecznym,

barier

kulturalnym

i zawodowym. Osoby niepełnosprawne w Polsce są w dalszym ciągu izolowane
zarówno ze względu na bariery architektoniczne, a także z powodu ciągle
funkcjonujących stereotypów.20
Gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi to ok. 20 proc.
wszystkich gospodarstw domowych w kraju.
Największy odsetek osób niepełnosprawnych w gospodarstwach domowych
występuje w województwie małopolskim (10,3 proc.), a najmniejszy wśród
mieszkańców woj. opolskiego – 2,2 proc.
Tabela 17. Osoby niepełnosprawne w woj. opolskim według wykształcenia
Wykształcenie w proc.
Wyszczególnienie

podstawowe i
niższe

zasadnicze/
gimnazjum

średnie

wyższe i
policealne

Suma

woj. opolskie

35,1

27,5

29,7

7,7

100

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

18
19
20

J. Czapiński, T. Panek (red.). Raport… s.320-321
http://www.wup.opole.pl/dokumenty/informacja_12_2009_o.doc.01.02.2010
J. Czapiński, T. Panek (red.). Raport… s.333
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Największą

grupę

wśród

osób

niepełnosprawnych

stanowią

osoby

z wykształceniem podstawowym i niższym (35,1 proc.). Grupa z wykształceniem
zasadniczym i gimnazjalnym wynosi 27,5 proc., a ze średnim 29,7 proc.. Najmniej
liczną grupą są osoby posiadające wykształcenie wyższe i policealne (7,7 proc.).
Gospodarstwa bez osób niepełnosprawnych posiadają dochody średnio o ¼
większe niż gospodarstwa z osobą niepełnosprawną. Gospodarstwa z osobą
niepełnosprawną cechują się mniejszą aktywnością zawodową zarówno samych
niepełnosprawnych jak i ich opiekunów. W woj. opolskim jest 16,7 proc. gospodarstw
z osobami niepełnosprawnymi pracującymi.
Diagnoza 2009 wykazała, że na Śląsku Opolskim jest mniej inwalidów
biologicznych – 7,4 proc. wobec średniej – 8,9 proc. Natomiast więcej zanotowano
dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia – 5,3 proc. przy średniej 4,5 proc. 21
Wykres 15. Procentowy rozkład odpowiedzi tak na pytanie ,,Czy czuje się Pan(i) traktowana
przez innych tylko ze względu na swoją niepełnosprawność?”

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

Odsetek mieszkańców woj. opolskiego dotkniętych w różnym stopniu
niepełnosprawnością, która czuje się źle traktowana przez inne osoby wynosi 15,4
proc. (średnia w kraju 12 proc.).

21

Tamże, s. 140
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Tabela 18. Samopoczucie respondentów w towarzystwie osób niepełnosprawnych

W jakim towarzystwie czuje się Pan(i) najlepiej?

Polska ogółem
w proc.

woj. opolskie w
proc.

1,3
7,4
91,3
100,0

2,5
10,3
87,2
100,0

osób niepełnosprawnych
osób pełnosprawnych
bez znaczenia
Suma

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

Dla

87,2

proc.

respondentów

Opolszczyzny

sprawność

bądź

niepełnosprawność osoby w najbliższym otoczeniu nie ma znaczenia. Jedynie 2,6
proc. stwierdziło, że czuje się najlepiej w towarzystwie osób niepełnosprawnych,
a 10,3 proc. w towarzystwie osób pełnosprawnych.
Tabela 19. Społeczny odbiór osób niepełnosprawnych
Czy osoby okaleczone przez los (niewidome,
głuchonieme, na wózkach inwalidzkich) są
roszczeniowe, za bardzo upominają się o
przywileje dla siebie?
zdecydowanie tak
Tak
raczej tak
ani tak, ani nie
raczej nie
Nie
zdecydowanie nie
Suma

Polska ogółem w
proc.

woj. opolskie w proc.

1,2
4,2
4,1
12,3
20,8
42,2
15,2
100,0

0,7
4,3
5,4
9,5
21,4
44,2
14,5
100,0

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

Ocena zachowań osób niepełnosprawnych przez mieszkańców Opolszczyzny
przyjmuje wskaźniki podobne do średniej krajowej. Wprawdzie większy odsetek
mieszkańców Opolszczyzny uważa, że osoby okaleczone przez los wykazują się
zbyt roszczeniową postawą, jednak więcej jest też osób, które nie zgadzają się
z takim poglądem (suma odpowiedzi negatywnych wynosi dla Polski ogółem 78,3
proc. , a dla woj. opolskiego – 80,2 proc.).
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10. Ogólny poziom zadowolenia i satysfakcji mieszkańców woj.
opolskiego
Z Diagnozy wynika, że mieszkańcy woj. opolskiego są najbardziej zadowoloną
społecznością w kraju (najwyższe wskaźniki zadowolenia wśród województw
w Polsce). Jednak na indywidualne pytanie dotyczące satysfakcji z całego
dotychczasowego

życia,

odpowiedzi

opolskich

respondentów

nie

odbiegają

znacząco od odpowiedzi w skali ogólnokrajowej.
Tabela 20. Poziom satysfakcji respondentów z dotychczasowego życia
Jak ocenia Pan(i) swoje całe dotychczasowe życie,
czy mógłby (mogłaby) Pan(i) powiedzieć, że było?

Polska ogółem w
proc.

woj. opolskie w
proc.

wspaniałe

4,0

3,9

udane

38,6

37,2

dość dobre

34,0

36,9

ani dobre, ani złe

16,5

17,6

niezbyt dobre

5,4

3,0

nieszczęśliwe

1,1

0,7

okropne

0,4

0,7

Suma

100

100

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

W porównaniu do średniej ogólnokrajowej odsetek respondentów woj.
opolskiego oceniających swoje dotychczasowe życie jako wspaniałe, udane i dość
dobre jest nieco większy niż w skali całego kraju (78,0 proc. na Opolszczyźnie do
76,6 proc w Polsce). Suma odpowiedzi wyrażająca niezadowolenie ze swojego życia
(odpowiedzi: niezbyt dobre, nieszczęśliwe, okropne) wynosi w woj. opolskim 4,4
proc. (w kraju 6,9 proc.). Oznacza to, że w woj. opolskim mamy najmniejszy odsetek
osób niezadowolonych z dotychczasowego życia.
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Wykres 16. Opowiedz na pytanie ,,Czy miniony rok należał w Pana(i) życiu do udanych ?”

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

Rok 2008 dla 84,3 proc. respondentów Śląska Opolskiego należał do
udanych. Taki wskaźnik plasuje region powyżej średniej w kraju (80,6 proc.).
Wykres 17. Subiektywna ocena własnego życia w opinii respondentów

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

Ocena poczucia szczęścia w woj. opolskim jest bardzo podobna do średniej
dla całego kraju (odpowiedzi: jestem bardzo szczęśliwy i dość szczęśliwy),
a w przypadku oceny negatywnej (odpowiedzi: jestem niezbyt szczęśliwy
i nieszczęśliwy) prawie identyczna.
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Wykres 18. Najważniejszy warunek udanego, szczęśliwego życia
(1 - Polska ogółem, 2 - województwo opolskie)
inne
silny charakter
wy kształcenie
2

zdrowie
wolność, swoboda
ży czliwość i szacunek otoczenia
uczciwość
pogoda ducha, opty mizm
opatrzność, bóg

1

praca
udane małżenstwo
dzieci

0%

20%

40%

60%

80% pieniądze

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

Rozkład determinantów udanego i szczęśliwego życia jest podobny dla woj.
opolskiego i Polski ogółem. Mieszkańcy Opolszczyzny najbardziej cenią zdrowie,
które ma o prawie 5 pkt proc. więcej wskazań niż średnia w Polsce (72,1 proc.
w stosunku do 67,8 proc. w kraju).
Największa różnica dotyczy kategorii opatrzność, bóg, która jest ważną
determinantą szczęścia dla prawie 23 proc. Opolan (średnia w Polsce - 15,5 proc.).
Natomiast

na

pieniądze

jako

inną

znaczącą

determinantę

udanego

i szczęśliwego życia wskazało 25,3 proc. Opolan (w kraju 38,3 proc.).
Z Diagnozy wynika też, że 91,4 proc. mieszkańców woj. opolskiego czuje się
kochanymi i obdarzonymi zaufaniem, co odzwierciedla tendencje ogólnopolską
(wartość tego wskaźnika dla całej Polski wynosi 91,2 proc.). Czasową samotność
czuje 18,3 proc. ankietowanych, co jest niższym wskaźnikiem od średniej w kraju
wynoszącym 21,6 proc.
Tabela 21. Stopień zadowolenia mieszkańców z miejscowości, w której żyją respondenci
W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony
(-a) z miejscowości, w której Pan(i) żyje?
bardzo zadowolona
zadowolona
dosyć zadowolona
dosyć niezadowolona
niezadowolona
bardzo niezadowolona
Suma

Polska ogółem w proc.

woj. opolskie w proc.

9,8
46,3
31,6
6,5
4,1
1,7
100,0

5,9
48,1
32,7
7,3
4,3
1,7
100,0

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]
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Województwo

opolskie

to

wg

Społecznej

Diagnozy

2009

miejsce

o najlepszym poziomie i jakości życia. Specjaliści nauk społecznych twierdzą, że to
m. in. przez niewielką w skali kraju wielkość regionu (jest ,,łatwe do ogarnięcia”), co
zwiększa poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańców, choć zadowolenie z miejsca
zamieszkania opolskich respondentów nie odbiega od średniej krajowej.

11. Podsumowanie
Celem niniejszej analizy jest przedstawienie wybranych elementów sytuacji
życiowej mieszkańców woj. opolskiego w świetle wyników badania Diagnoza
społeczna 2009.
Na podstawie danych i wniosków Diagnozy 22 ustalono, że:
1. W badaniu w roku 2009 - w porównaniu do 2007 r. - wystąpiła poprawa
większości

wskaźników dobrobytu

materialnego

Polaków,

a także

dobrobytu psychicznego, stanu zdrowia i ogólnego wskaźnika zadowolenia
i poczucia satysfakcji mieszkańców;
2. Województwami o najwyższym materialnym poziomie życia były w 2009 r.
opolskie i śląskie, a o najniższym – warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie.
Ranking województw ze względu na warunki życia gospodarstw domowych
jest w dużej mierze zbieżny z rankingiem indywidualnej jakości życia
ludności - najwyższej w woj. opolskim, pomorskim i wielkopolskim,
a

najniższej

w

lubuskim,

lubelskim

i

świętokrzyskim.

Mastami

o najwyższym wskaźniku jakości życia mieszkańców są Opole i Warszawa,
a o najniższym – Szczecin, Tychy i Radom;23
3. Średni dochód netto w marcu 2009 r. wyniósł (na 1 osobę w gospodarstwie
domowym) 1 159,30 zł w Polsce, a w woj. opolskim – 1 104,60 zł;
4. Poprawę swojej sytuacji materialnej w ciągu lat 2007-2009 wskazało
ogółem 14,9 proc. gospodarstw w Polsce, w woj. opolskim gospodarstw
takich było więcej, tj.: 15,2 proc.;

22
23

Diagnoza społeczna 2009, Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszaw 2009, s. 16
Tamże, s. 16
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5. Podobnie poprawę sytuacji finansowej swojej rodziny zauważyło w tych
latach 71,8 proc. gospodarstw domowych w Polsce i prawie 78 proc.
w woj. opolskim;
6. Z pomocy zewnętrznej (głównie pomocy społecznej, ale także pomocy
Kościoła, Caritas i organizacji pozarządowych) korzystało w 2009 r.
12 proc. gospodarstw w Polsce, a na Śląsku Opolskim – 10,3 proc.;24
7. Większość mieszkańców woj. opolskiego wyraziła zadowolenie ze swojego
stanu zdrowia – prawie 78 proc., przy średniej dla kraju 71,8 proc.,
natomiast przeciętne wydatki gospodarstw domowych na zakup leków
wyniosły w Polsce 1 831,20 zł, a w woj. opolskim były dożo większe
i wyniosły 2 169,30;
Tabela. 22. Wybrane wskaźniki dotyczące warunków i jakości życia mieszkańców Polski i woj.
opolskiego – sytuacja finansowa i warunki mieszkaniowe

Rodzaj wskaźnika

Polska średnio

woj. opolskie

Dochód netto gospodarstw domowych w lutym 2009 r. w zł

2 751,99

2 659,96

Średni dochód netto na 1 osobę w gospodarstwie domowym - w zł

1 159,30

1 104,60

31,7

35,9

14,9 %

15,2 %

63,6 %

71,4 %

1 831,20

2 169,30

71,8 %

77,9 %

12,0

10,3

Warunki życia

Średnia powierzchnia mieszkaniowa na 1 osobę w m

2

Odsetek gospodarstw domowych uważających, że ich sytuacja
materialna poprawiła się - w 2008 r. w porównaniu do 2007 r.
Poziom zadowolenia mieszkańców z sytuacji finansowej rodziny
(odsetek odpowiedzi: bardzo zadowolona, zadowolona i dość zadowolona)

Przeciętne wydatki gospodarstw domowych na zakup leków w zł w
2008 r.
Stopień zadowolenia ze swojego stanu zdrowia (suma odpowiedzi: dość
zadowolony, zadowolony i bardzo zadowolony - odsetek)

Korzystanie z pomocy z zewnątrz, w tym głównie z pomocy społecznej
(odsetek gospodarstw domowych)

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

8. W 2009 r. poziom kapitału ludzkiego był wyższy niż w 2007 r., przy czym
występowały istotne różnice wynikające z miejsca zamieszkania (ludność
miast dysponuje wyższym kapitałem ludzkim niż ludność wsi, wiekiem –
starsze osoby mają kapitał niższy niż osoby w wieku 15-34 lata), a także

24

Tamże, s. 17
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różnice

między poszczególnymi regionami kraju.

Mieszkańcy woj.

opolskiego posiadają wyższy poziom kapitału ludzkiego niż średni
wskaźnik dla kraju: wyższy jest odsetek osób znających języki obce
(j. niemiecki zna 18,8 proc. mieszkańców, tj. o 10 pkt proc. więcej niż
średnio w kraju), odsetek aktywnych użytkowników Internetu wyniósł 50,4
proc.(średnia wynosi 41,4 proc.), więcej osób chce podnosić kwalifikacje
i zdobywać nowe umiejętności – 16,8 proc., przy średniej – 14,1 proc.;
Tabela 23. Wybrane wskaźniki dotyczące warunków i jakości życia mieszkańców Polski i woj.
opolskiego – kapitał ludzki i edukacja
Rodzaj wskaźnika

Polska średnio

woj. opolskie

znajomość języka angielskiego (odsetek osób)

18,1 %

18,9 %

znajomość języka niemieckiego (odsetek osób)

8,1 %

18,8 %

41,4 %

50,4 %

14,1 %

16,8 %

Kapitał ludzki i edukacja

użytkownicy Internetu - aktywność na listach i
forach dyskusyjnych (odsetek osób)
chęć podnoszenia kwalifikacji i zdobywania
nowych umiejętności (odsetek osób)

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

9. Stopień zaspokojenia potrzeb kulturalnych, związanych z wypoczynkiem
i zdrowiem jest również wyższy w woj. opolskim (w kulturze uczestniczy
6,7 proc. obywateli, przy średniej 5,3 proc., a potrzeby zdrowotne są
zaspokojone dla prawie 5 proc. mieszkańców przy średniej 3,3 proc.);
Tabela 24. Wybrane wskaźniki dotyczące warunków i jakości życia mieszkańców Polski i woj.
opolskiego – kultura i wypoczynek

Rodzaj wskaźnika

Polska średnio

woj. opolskie

5,3 %

6,7 %

5,2%

6,4 %

Kultura i wypoczynek
ocena zaspokojenia potrzeb związanych z kulturą (w
2008r. w porównaniu do 2007 r. - odsetek gospodarstw dom.
uważających, że poprawiło się)

ocena zaspokojenia potrzeb związanych z
wypoczynkiem (w 2008 r. w porównaniu do 2007 r. - odsetek
gospodarstw dom. uważających, że poprawiło się)

ocena zaspokojenia potrzeb zdrowotnych (w 2008 r. w
porównaniu do 2007 r. - odsetek gospodarstw dom.
3,3 %
4,9 %
uważających, że poprawiło się)
Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]
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10. Poniżej granicy ubóstwa w marcu 2009 r. żyło w Polsce 3,3, proc.
gospodarstw domowych, a poniżej granicy subiektywnej – 54,1 proc.
W latach 2007 – 2009 nastąpił spadek odsetka gospodarstw domowych
żyjących

w

ubóstwie

(dla

obydwu

linii
25

i subiektywnej) – o prawie 4 pkt proc.

ubóstwa

–

obiektywnej

Mieszkańcy woj. opolskiego

znajdują się w najbardziej korzystnej sytuacji pod względem zagrożenia
ubóstwem – wskaźniki wg wszystkich miar ubóstwa są najniższe w całym
kraju;
11. Odsetek osób wykluczonych jest w woj. opolskim niższy niż w kraju
i wynosi 12,1 proc. (średnia dla Polaki wynosi prawie 15 proc.);
12. Stopa bezrobocia (wg danych WUP w Opolu na koniec czerwca 2010 r.)
wynosi 12,1 proc. i jest wyższa niż średnia w kraju o 0,5 pkt proc.
Tabela 25. Wybrane wskaźniki dotyczące warunków i jakości życia mieszkańców Polski i woj.
opolskiego – wykluczenie społeczne
Rodzaj wskaźnika

Polska średnio

woj. opolskie

14,9 %

12,1 %

5,6 %

1,8 %

Wykluczenie społeczne
odsetek osób wykluczonych
odsetek osób w gospodarstwach domowych żyjących
poniżej minimum egzystencji (413 zł dla jednoosobowego
gospodarstw domowych) - Informacja sygnalna GUS, Ubóstwo
w Polsce na tle Unii Europejskiej w świetle Europejskiego Badania
Dochodów i Warunków Życia - EU-SILC 2008)

odsetek gospodarstw domowych żyjących poniżej granicy
ubóstwa egzystencjalnego - wg Diagnozy Społecznej 2009

3,3 %

najniższy w kraju
(brak. danych
szczegółowych)

stopa bezrobocia na koniec grudnia 2009 r.

11,9 %

12,7 %

stopa bezrobocia na koniec czerwca 2010 r.

11,6 %

12,1 %

Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

Z Diagnozy społecznej 2009 wynika, że mieszkańcy woj. opolskiego lepiej
oceniają swoją sytuację niż inni mieszkańcy Polski. Na tą specyfikę wpływają liczne
czynniki, w tym te wykraczające poza niniejszą analizię. Opolszczyzna, mimo że jest
najmniejszym województwem w kraju, jest miejscem, w którym mieszkańcy czują się
dobrze. Także Opole, jako stolica województwa, jest postrzegana jako miejscem,
łączące cechy małego miasta z dostępnością do większości dóbr oferowanych przez
25
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duże aglomeracje miejskie. Nie bez znaczenia jest także położenie geograficzne
Opolszczyzny i bliskość aglomeracji śląskiej oraz Wrocławia.
Stworzony przez autorów Diagnozy syntetyczny wskaźnik jakości życia
uwzględnia wiele czynników – wymiarów życia społecznego i indywidualnego, które
wspólnie

decydują

o

poziomie

warunków

życia

oraz

poczuciu

satysfakcji

i zadowolenia. „Nie ma dziś w Polsce jednego wymiaru jakości życia. Zatem ci,
którym nie wiedzie się materialnie, nie są zbyt nowocześni i wykazują małą
aktywność społeczną, mogą mimo wszystko cieszyć się innymi względami losu –
wolnością od patologii i dużym wsparciem społecznym”.26
Syntetyczny wskaźnik jakości życia obliczony został dla poszczególnych grup
społecznych

(gospodarstw

domowych,

mieszkańców

różnych

miejscowości,

przedstawicieli różnych zawodów, poziomów wykształcenia oraz innych cech
społeczno-demograficznych), a także dla osób indywidualnych. Obliczenia wykazały,
że w najlepszej sytuacji z punktu widzenia tej syntetycznej miary znajdują się: osoby
z wyższym wykształceniem, z wysokimi dochodami, młodzi, przedsiębiorczy,
nauczyciele akademiccy, prawnicy, informatycy, nauczyciele, lekarze, ekonomiści,
specjaliści w administracji publicznej, policjanci i żołnierze, a także kierującym
dużymi i średnimi organizacjami.

27

W gorszym położeniu znajdują się: renciści, osoby

owdowiałe, samotne, rozwiedzione, w podeszłym wieku, bezrobotne, ubogie, słabo
wykształcone.
Syntetyczny wskaźnik jakości życia obliczony dla poszczególnych regionów
kraju waha się od 0,16 w woj. opolskim do (– 0,21) w woj. lubuskim. W najlepszej
sytuacji życiowej, obok mieszkańców Śląska Opolskiego, znajdują się mieszkańcy:
woj. wielkopolskiego i pomorskiego (w tym mieszkańcy Opola, Rzeszowa, Warszawy
i Olsztyna), a w gorszym położeniu - obok mieszkańców woj. lubuskiego, osoby
i rodziny zamieszkujące wschodnie województwa Polski.28

26
27
28
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Tabela 26. Jakość życia obywateli i warunki życia gospodarstw domowych w układzie
29
województw w 2009 r.
Ogólny
wskaźnik
jakości życia

Ranga jakości
życia (pozycja)

Ogólny
wskaźnik
warunków
życia

Ranga
warunków
życia (pozycja)

Bezwzględna
wartość
różnicy rang

0,16

1

0,280

1

0

0,09

2

0,340

4

2

0,09

3

0,335

3

0

0,07

4

0,480

7

3

0,05

5

0,390

5

0

Małopolskie

0,04

6

0,440

6

0

Śląskie

0,04

7

0,289

2

5

0,02

8

0,570

10

2

0,01

9

0,741

16

7

-0,06

10

0,642

11

1

-0,08

11

0,645

12

1

-0,09

12

0,726

14

2

-0,14

13

0,535

8

5

-0,17

14

0,740

15

1

-0,18

15

0,681

13

2

Województwo

Opolskie
Pomorskie
Wielkopolskie
Dolnośląskie
Mazowieckie

Zachodniopomorskie
Warmińskomazurskie
Kujawsko-Pomorskie
Podkarpackie
Łódzkie
Podlaskie
Świętokrzyskie
Lubelskie

-0,21
16
0,553
9
Lubuskie
Źródło: tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego [2009]. Tablice wynikowe Diagnozy społecznej [2009].
www.diagnoza.com [21.01.2010 r.]

7

Opracowano w Obserwatorium Integracji Społecznej w Opolu
Opole, sierpień 2010 r.
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Tamże, s. 352. Jednostkami badanymi dla warunków życia były gospodarstwa domowe, a dla jakości życia członkowie tych
gospodarstw, którzy wypełniali kwestionariusz indywidualny.
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