
Nazwa wskaźnika 1.4.1 Odsetek gospodarstw domowych z dostępem do podstawowych urządzeń 
sanitarnych i zaopatrzenia w wodę 

Cel Zrównoważonego 
Rozwoju Cel 1. Koniec z ubóstwem

Zadanie

1.4 Do 2030 roku zapewnić wszystkim kobietom i mężczyznom, w szczególności 
osobom ubogim i szczególnie podatnym na zagrożenia, równe prawa w dostępie do 
zasobów gospodarczych oraz podstawowych usług, prawo do własności i sprawowania 
kontroli nad gruntami i innym mieniem, prawo dziedziczenia, dostęp do stosownych 
nowych technologii oraz usług finansowych, w tym mikrofinansowania

Definicja wskaźnika Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do podstawowych urządzeń 
sanitarnych i zaopatrzenia w wodę.

Jednostka prezentacji procent [%]

Dostępne wymiary ogółem

Wyjaśnienia
metodologiczne

Wskaźnik obliczany jest na podstawie informacji uzyskanych z Badania EU-SILC.

Badanie EU-SILC (Europejskie Badanie Dochodów i Warunków Życia) jest badaniem 
stałym (prowadzonym co roku), którego podmiotem są gospodarstwa domowe oraz 
osoby w wieku 16 lat i więcej w gospodarstwach domowych. Badanie ma charakter 
panelowy, tzn. wylosowaną grupę respondentów poddaje się kilkukrotnej "obserwacji" w 
odstępach czasu, dzięki czemu można zaobserwować i przeanalizować zmieniającą się 
sytuację, postawy, zachowania lub opinie badanej grupy. Badanie jest realizowane 
metodą wywiadu bezpośredniego z wykorzystaniem 2 kwestionariuszy z których jeden 
służy do pozyskiwania danych dotyczących gospodarstw domowych, a drugi – danych o 
osobach indywidualnych. Celem badania EU-SILC jest pozyskiwanie informacji, które 
umożliwiają ocenę warunków życia polskiego społeczeństwa oraz pozwalają porównać 
je z warunkami życia w innych krajach Unii Europejskiej. Służy temu przyjęta przez 
Eurostat jednolita metodologia. W miarę potrzeb organów Unii Europejskiej, w ramach 
badania EU-SILC prowadzone są również badania modułowe poświęcone wybranemu 
zagadnieniu (jest to dodatkowa ankieta realizowana jednocześnie z badaniem 
podstawowym). Główny Urząd Statystyczny wdrożył badanie EU-SILC w 2005 r.

Jednostką badania jest gospodarstwo domowe, czyli osoby, które są lub nie są ze 
sobą spokrewnione, mieszkają razem i wspólnie utrzymują się (gospodarstwo domowe 
wieloosobowe). Gospodarstwo domowe może również tworzyć jedna osoba, która 
utrzymuje się samodzielnie, bez względu na to, czy mieszka sama, czy z innymi 
osobami (gospodarstwo domowe jednoosobowe).

Do podstawowych urządzeń sanitarnych zaliczono łazienkę z wanną i/lub prysznicem, 
ustęp spłukiwany bieżącą wodą. Zaopatrzenie w wodę oznacza dostęp do kranu z zimną 
wodą bieżącą. Wskaźnik nie uwzględnia dostępu do wywozu śmieci.

Źródło danych Główny Urząd Statystyczny
Częstotliwość
i dostępność danych Dane roczne od 2010 r.

Uwagi Brak danych za rok 2021. Od 2020 r. wskaźnik znajduje się w module badania EU-SILC 
realizowanym co kilka lat. Najbliższa edycja modułu odbędzie się w 2023 r.
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