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to kwota, która zgodnie z obowiązującą 

ustawą o pomocy społecznej uprawnia do 

ubiegania się o przyznanie świadczenia 

pieniężnego z pomocy społecznej        

ustawowa granica ubóstwa

województwo podlaskie     Polska  
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odsetek osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej przyjętej granicy ubóstwa 

granica ubóstwa skrajnego (minimum egzystencji) wyznacza poziom 

zaspokojenia potrzeb, poniżej którego 

występuje biologiczne zagrożenie życia oraz 

rozwoju psychofizycznego człowieka     województwo podlaskie     Polska  
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Zasięg ubóstwa ekonomicznego

to 50% średnich wydatków ogółu 

gospodarstw domowych  

relatywna granica ubóstwa

województwo podlaskie     Polska  
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13,9%

634 zł
dla gospodarstwa 

1-osobowego

2056 zł
dla gospodarstwa 

4-osobowego

550 zł
dla gospodarstwa 

1-osobowego

1486 zł
dla gospodarstwa 

4-osobowego

770 zł
dla gospodarstwa 

1-osobowego

2080 zł
dla gospodarstwa 

4-osobowego
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%
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Subiektywna ocena sytuacji materialnej 
gospodarstw domowych w 2016 r.

bardzo 
dobra 

raczej
dobra 

przeciętna raczej
zła zła

9,0% 20,3% 54,9% 10,6%5,1%

13,6% 19,9% 53,5% 9,5% 3,4%

województwo podlaskie

Polska

84,2% 
gospodarstw domowych w województwie podlaskim w 2016 r. 

określiło swoją sytuację jako przeciętną lub wyżej, 

czyli o 3,0 p.proc. więcej niż rok wcześniej

Na poprawę oceny sytuacji gospodarstw domowych w województwie 
prawdopodobnie wpłynęły:

wzrost o przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę 

w gospodarstwach domowych

                12,9%

świadczenia wypłacone w ramach rządowego Programu „Rodzina 500+”, stanowiące               
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w gospodarstwach 

domowych, które otrzymywały to świadczenie 

17,4%

wzrost o przeciętnych miesięcznych wydatków na 1 osobę w gospodarstwach 

domowych

             1,7%

spadek o stopy bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu roku)                                 1,4 p.proc.

U w a g a. Poziomy granic ubóstwa (wyrażone w zł) podano dla IV kwartału 2016 r.
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