
Zasięg (stopa) ubóstwa to odsetek osób w gospodarstwach domowych, w których poziom wydatków (w tym wartość artykułów otrzymy-
wanych bezpłatnie i spożycia naturalnego) był niższy od przyjętej granicy ubóstwa.

@Kielce_STAT

Postrzeganie ubóstwa i nierówności dochodowych w Polsce – opinie mieszkańców *

Jaki procent stanowią w naszym kraju ludzie biedni? Jakiego rodzaju pomocy najbardziej 
potrzeba ludziom ubogim?

Mieszkańcy Polski najczęściej zasięg ubóstwa szacowali 
na poziomie 26-30% oraz 16-20%. 
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Zdecydowana większość (87%) mieszkańców Polski w wieku 16 lat i więcej uważa, 
że w Polsce różnice dochodów są zbyt duże. Z opinią tą nie zgadza się tylko ok. 3% osób. 

* na podstawie wyników reprezentacyjnego Badania spójności społecznej przeprowadzonego w dniach 05.02.-30.05.2018 r. Odpowiedzi na 
pytania w kwestionariuszu indywidualnym udzieliło ponad 13 tys. osób w wieku 16 lat i więcej. Opracowanie tutaj

Zasięg ubóstwa w Polsce w latach 2008 – 2017 według przyjętych w danym roku granic ubóstwa 
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Granica ubóstwa skrajnego w IV kwartale 2017 r.
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Relatywna granica ubóstwa  w IV kwartale 2017 r.
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wydatków ogółu gospodarstw 
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Ustawowa granica ubóstwa  w IV kwartale 2017 r.

określona jako kwota 
dochodu, która zgodnie 

z obowiązującymi przepisami 
uprawnia do ubiegania się 
o przyznanie świadczenia 

pieniężnego z pomocy 
społecznej 

• pomoc w znalezieniu pracy - tak odpowiedziało 43,1% 
  ankietowanych mieszkańców

• wsparcie w postaci: pomocy w pielęgnacji osób 
przewlekle chorych i niepełnosprawnych - 31,7% 

• zwiększenie dostępności do bezpłatnych 
usług medycznych - 27,6% 

• pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego 
osobom starszym - 24,8%

• zasiłki pieniężne - 15,8%

W ramach środowiskowej pomocy organizowanej i świadczonej przez jednostki samorządu 
terytorialnego, a także realizowanej przez powiatowe centra pomocy rodzinie, na pomoc społeczną 

w 2017 r. w kraju wydano łącznie 3,7 mld zł.
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Struktura ubogich gospodarstw domowych według 
głównego źródła dochodu w 2017 r. 
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Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w gospodar-
stwach domowych według typów gospodarstw w 2017 r.

(w % osób w gospodarstwach domowych)

Zasięg korzystania z pomocy społecznej 
w ogólnej liczbie ludności w 2017 r. 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/postrzeganie-ubostwa-i-nierownosci-dochodowych-w-polsce-wyniki-badania-spojnosci-spolecznej-2018,22,1.html

