
Zjawisko ubóstwa ekonomicznego w 2013 r.  
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Ustawowa granica  ubóstwa (%) 

Relatywna granica ubóstwa, określona jako 50% 

średnich wydatków ogółu gospodarstw domowych. 

Ustawowa granica ubóstwa (próg interwencji socjalnej),  

definiowana jako kwota, która zgodnie z obowiązującą 

ustawą o pomocy społecznej uprawnia do ubiegania  

się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy 

społecznej.  
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Subiektywna ocena sytuacji materialnej  gospodarstw 

domowych  w Polsce i woj. świętokrzyskim(%) 

Polska 

Świętokrzyskie 

Granica ubóstwa skrajnego tzw. minimum egzystencji. 

Uwzględnia ona jedynie te potrzeby, których zaspokojenie 

nie może być odłożone w czasie, a konsumpcja niższa  

od tego poziomu prowadzi do biologicznego wyniszczenia. 

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem  

lub wykluczeniem społecznym  w UE (%) 

2012 r. 

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym jest wypadkową 

trzech wskaźników: wskaźnika zagrożenia 

ubóstwem (po uwzględnieniu transferów 

społecznych), wskaźnika osób 

zagrożonych pogłębioną deprywacją 

materialną, wskaźnika osób żyjących  

w gospodarstwach domowych o niskiej 

intensywności pracy  

2013 r. 

40,8 – 49,3 

32,2 – 40,7 

23,7 – 32,1 

15,0 – 23,6 

26,7% 

Blisko  1/4 mieszkańców UE (24,8%)  

w 2012 r. zagrożonych była ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym. 

Najbardziej niekorzystna sytuacja miała 

miejsce w Bułgarii, gdzie w trudnym 

położeniu była niemalże połowa 

społeczeństwa (49,3%).  Najmniej,  

bo 15,0% takich osób było  

w Holandii.  

W Polsce wskaźnik wyniósł 26,7% (17 

lokata wśród 27 krajów członkowskich). 

Odsetek osób w gospodarstwach domowych  o wydatkach poniżej granicy ubóstwa: skrajnego, relatywnego oraz ustawowego. 



Więcej informacji na stronie internetowej http://stat.gov.pl 
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Wskaźnik przeciętnych miesięcznych wydatków na 1 osobę  

w gospodarstwach domowych w stosunku do średniej krajowej (Polska= 100)  

Wskaźnik przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę  

w gospodarstwach domowych w stosunku do średniej krajowej (Polska= 100)  
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< 90,0 % średniej krajowej 

90,0– 99,9 % średniej krajowej   

100,0– 109,9 % średniej krajowej 

≥ 110,0 % średniej krajowej 

Przeciętne miesięczne dochody i wydatki na 1 osobę  

w gospodarstwie domowym w woj. świętokrzyskim (zł) 

Przeciętny miesięczny dochód 

rozporządzalny na 1 osobę 

 w gospodarstwach domowych  

woj. świętokrzyskiego stanowił 

88,8% średniej krajowej. 

Przeciętne miesięczne wydatki  

na 1 osobę w  gospodarstwach 

domowych woj. świętokrzyskiego 

stanowiły 86,9% średniej dla Polski. 
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wydatki dochody udział wydatków  

w dochodach 

80,0% 79,8% 78,1% 81,0% 

2013 r. 

Polska  - 1299 zł                             Polska – 1062 zł                              

zaokrąglone do 1 zł 

Ponad połowę ogółu wydatków gospodarstw domowych  

w regionie świętokrzyskim stanowią te związane z zakupem  

żywności i napojów bezalkoholowych (28,4%) oraz poniesione  

na  użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (22,0%). 

Najmniej wydajemy na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe  

oraz edukację*. 

* Dane opracowane na podstawie  badania, w którym biorą udział  grupy 

społeczno- ekonomiczne: pracownicy, rolnicy, pracujący na własny 

rachunek, emeryci, renciści.   

130,1% 125,4% 

76,8 % 82,4 % 

Dane opracowane na podstawie  wyników badania budżetów gospodarstw domowych 

http://stat.gov.pl/

