
 

Rozdział I 

GOSPODARSTWA DOMOWE 
 

 
 

Gospodarstwo domowe definiowane jest w spisach ludności jako zespół osób 
mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne oraz mieszkające z innymi 
osobami, ale utrzymujące się oddzielnie, tworzą odrębne, jednoosobowe gospodarstwa 
domowe. 

W końcu maja 2002 r. w województwie było 434,1 tys. gospodarstw domowych, tj. 
 o 35,1 tys. (8,8%) więcej niż w grudniu 1988 r. (p. tabl. I. 1). Liczba gospodarstw domowych 
w miastach wyniosła 220,5 tys. i zwiększyła się o 35,8 tys. (19,4%), zaś na wsi 213,6 tys.  
i zmniejszyła się 0,7 tys. (0,3%). 

Tabl. I.1.  Gospodarstwa domowe i ludność w latach 1988 i 2002 

Gospodarstwa domowe Ludność w gospodarstwach 
domowych 

Przeciętna liczba 
osób w gospo-

darstwie 
domowym 

1988 2002 1988 2002 
Wyszczególnienie 

w tysiącach 
1988= 
=100 w tysiącach 

1988 
=100 1988 2002 

Polska 11970,4 13337,0 111,4 37114,3 37812,7 101,9 3,10 2,84 
Świętokrzyskie 399,0 434,1 108,8 1291,9 1285,2 99,5 3,24 2,96 

Miasta 184,7 220,5 119,4 546,9 586,3 107,2 2,96 2,66 
Wieś 214,3 213,6 99,7 745,0 698,9 93,8 3,48 3,27 

 

Wielkość gospodarstw domowych 

W 2002 roku w skład gospodarstw domowych wchodziło 1285,2 tys. osób (99,1% 
ludności województwa), czyli o 6,7 tys. osób mniej niż w 1988 r. Liczba ludności miejskiej 
 w gospodarstwach wzrosła o blisko 39,5 tys., natomiast na wsi zmniejszyła się o prawie  
46,2 tys. 

Wielkość gospodarstw domowych – mierzona średnią liczbą osób w gospodarstwie – 
zmniejszyła się w stosunku do 1988 r. zarówno na wsi, jak i w miastach. W 2002 r. 
gospodarstwo domowe w miastach tworzyło średnio 2,66 osób, natomiast na wsi 3,27 osób. 



 

 

Porównując wielkość gospodarstw domowych w latach 1988 i 2002 należy zwrócić 
uwagę na duży wzrost odsetka gospodarstw tworzonych przez jedną osobę (o ponad  
6 punktów procentowych) – patrz tabl. I.2 i wykres 10. Uwzględniając wiek osób tworzących 
gospodarstwa jednoosobowe można zaobserwować wzrost odsetka gospodarstw tworzonych 
przez osoby młode, przy jednoczesnym spadku udziału gospodarstw jednoosobowych 
tworzonych przez osoby starsze, będące w wieku 60 lat i więcej.  

Tak duże zmiany w strukturze gospodarstw jednoosobowych mogą być konsekwencją 
stosunkowo dużego „przepływu” osób z obiektów zbiorowego zakwaterowania do własnych 
lub wynajmowanych mieszkań. Dotyczy to takich grup ludności, jak studenci czy mieszkańcy 
hoteli pracowniczych, którzy przemieszczali się w związku z nauką lub pracą. Powstawaniu 
gospodarstw jednoosobowych sprzyja także odkładanie decyzji dotyczących zawierania 
małżeństw. 

Tabl. I.2. Gospodarstwa domowe według liczby osób w latach 1988 i 2002 

Liczba osób w gospodarstwie domowym 
Ogółem 

1 2 3 - 4 5 i więcejWyszczególnienie 

w tys. w % ogółem 

1988 

     Ogółem 399,0 16,6 22,2 40,7 20,5 

      Miasta 184,7 18,1 22,7 47,1 12,1 
      Wieś 214,3 15,3 21,8 35,2 27,8 

2002 

     Ogółem 434,1 22,6 23,1 37,5 16,7 

      Miasta 220,5 25,6 24,8 40,2 9,5 
      Wieś 213,6 19,6 21,4 34,7 24,2 

 

Jednocześnie w 2002 roku zmniejszył się odsetek gospodarstw 3-4 osobowych 
 i większych (o blisko 7,0 punktu procentowego). 

Biorąc pod uwagę liczbę osób tworzących gospodarstwa domowe sytuacja w miastach 
i na wsi jest zróżnicowana. W miastach najczęściej występowały gospodarstwa jednoosobowe 
(częściej niż co czwarte gospodarstwo), podczas gdy na wsi – gospodarstwa dwuosobowe. Na 
terenach wiejskich 2,5 razy częściej niż w miastach występowały gospodarstwa duże, 
pięcioosobowe i większe. Na wsi stanowiły one 24,2% ogółu gospodarstw, podczas gdy 
 w miastach – 9,5% (patrz tabl. I.2). 



 

 

Wykres 10. Struktura gospodarstw domowych według wielkości w latach 1988 i 2002 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład rodzinny gospodarstw domowych 

Spośród wszystkich gospodarstw domowych 330,3 tys. (tj. 76,1%) było tworzonych 
przez co najmniej jedną rodzinę. W tej grupie 303,8 tys. stanowiły gospodarstwa 
jednorodzinne (92,0% ogółu gospodarstw rodzinnych). Liczba gospodarstw dwurodzinnych 
wynosiła 25,4 tys., czyli 7,7% ogółu gospodarstw rodzinnych. Gospodarstwa składające się  
z trzech i większej liczby rodzin, których zbiorowość liczyła 1,1 tys., występowały 3-krotnie 
częściej na wsi niż w mieście i stanowiły 0,3% ogółu gospodarstw rodzinnych. 

Tabl. I.3.   Gospodarstwa domowe według składu rodzinnego w 2002 r. 

Gospodarstwa domowe 
Ogółem 

jedno-
rodzinne dwurodzinne trzy i więcej 

rodzinne nierodzinneWyszczególnienie 

w tysiącach w odsetkach 

Ogółem 434,1 70,0 5,9 0,2 23,9 

Miasta 220,5 69,8 3,3 0,1 26,8 

Wieś 213,6 70,2 8,5 0,4 20,9 
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