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odsetek osób w gospodarstwach domowych 
zagrożonych ubóstwem 

wzrósł o 0,5 pkt.proc?
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MIĘDZYNARODOWY  DZ I EŃ

WALK I Z  UBÓSTWEM

dochód rozporządzalny 
na 1 osobę 

zmniejszył się o 1,6%?

odsetek osób żyjących poniżej 
ustawowej granicy ubóstwa 
wzrósł o 3,8 pkt.proc.?

przeciętne miesięczne wydatki 
na 1 osobę 

zmniejszyły się o 0,5%?

minimum 
egzystencji

Poziom minimum egzystencji obliczany przez Instytut Pracy 
i Spraw Socjalnych (IPiSS) - jako granica ubóstwa skrajnego. 
Minimum egzystencji wyznacza poziom zaspokojenia potrzeb, 

poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia 
oraz rozwoju psychofizycznego człowieka.

relatywna 
granica 
ubóstwa

Relatywna granica ubóstwa - 50% średnich wydatków 
(ekwiwalentnych) gospodarstw domowych.

ustawowa 
granica 
ubóstwa

Tzw. ustawowa granica ubóstwa - kwota, która zgodnie 
z obowiązującą ustawą uprawnia do ubiegania się 
o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej.

Gospodarstwo domowe (a tym samym wszystkie osoby wchodzące 
w jego skład) zostaje uznane za ubogie (zagrożone ubóstwem), jeżeli poziom 

jego wydatków (łącznie z wartością artykułów otrzymanych nieodpłatnie 
oraz pobranych z indywidualnego gospodarstwa rolnego, działki bądź 

z prowadzonej działalności na własny rachunek) jest niższy 
od wartości przyjętej za granicę ubóstwa.

Subiektywna ocena sytuacji materialnej 
gospodarstw domowych w 2013 r.
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Dynamika przeciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzalnego na 1 osobę w gospodarstwie domowym
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Wskaźnik zagrożenia ubóstwem według granic ubóstwa -
- procent osób w gospodarstwach domowych poniżej granic
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%

W ciągu roku zmniejszył się odsetek gospodarstw 
domowych określających swoją sytuację materialną 

jako bardzo dobrą (2,0% wobec 2,5% w 2012 r.), 
natomiast zwiększył się odsetek gospodarstw 

w złej sytuacji (7,4% wobec 6,6%).
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