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DEFINICJE UBÓSTWA

brak precyzyjnej i ogólnie stosowanej definicji zjawiska ubóstwa
(kategoria ta jest zmienna w czasie i zró nicowana terytorialnie)

„Niemo no  osi gni cia minimalnego standardu yciowego” [Bank wiatowy]

„Stan ograniczonej u yteczno ci dochodu” [L. Deniszczuk]

„Odnosi si  do osób, rodzin lub grup osób, których rodki s  ograniczone w takim stopniu,
e poziom ich ycia obni a si  poza akceptowane minimum w kraju zamieszkania”

[J.Kordos, A.Ochocki]

ubóstwo ma wiele znacze , definiowane jest jako:

We wszystkich definicjach ubóstwo wi zane jest ze stanem, w którym
osobie lub grupie spo ecznej brakuje rodków na zaspokojenie
potrzeb uznanych w danym spo ecze stwie za niezb dne



Mierniki o charakterze
subiektywnym

Mierniki o charakterze
obiektywnym

Miary absolutne (bezwzgl dne) – opieraj  si  na wyznaczaniu ilo ciowym i warto ciowym
koszyka dóbr i us ug zaspokajaj cych niezb dne potrzeby.

Zasi g ubóstwa wyznaczany jest przy pomocy
ró nych mierników:

ocena poziomu zaspokojenia potrzeb badanych osób czy
gospodarstw domowych dokonywana jest niezale nie od
ich osobistych warto ciowa  w tym zakresie

ocena poziomu zaspokojenia potrzeb badanych osób czy
gospodarstw domowych dokonywana jest przez samych
badanych, którzy wydaj  oceny zaspokajania swoich
potrzeb

Miary wzgl dne (relatywne) – granice ubóstwa wyznaczane s  na podstawie porównania
zaspokojenia potrzeb badanych do poziomu zaspokojenia potrzeb innych cz onków spo ecze stwa.



Granice ubóstwa stosowane przez
G ówny Urz d Statystyczny:

poziom minimum socjalnego – liczony przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS),
stanowi cy miar  integracji spo ecznej jako granic  ostrzegaj c przed ubóstwem;

relatywn  granic  ubóstwa – po ow  rednich miesi cznych wydatków ogó u
gospodarstw domowych;

W analizach zasi gu ubóstwa obiektywnego uwzgl dnia si :

poziom minimum egzystencji - szacowany przez IPiSS, stanowi cy granic  ubóstwa
skrajnego, poni ej której istnieje zagro enie ycia oraz rozwoju psychicznego
i fizycznego cz owieka;

ustawow  granic  ubóstwa – kwot , która zgodnie z ustaw  o pomocy spo ecznej
uprawnia do ubiegania si  o przyznanie wiadczenia pieni nego z pomocy spo ecznej.

Na podstawie wyników badania bud etów gospodarstw domowych dokonywana jest ocena
zasi gu ubóstwa subiektywnego wed ug tzw. metody lejdejskiej (Leyden Poverty Line).



WSKA NIKI UBÓSTWAWSKA NIKI UBÓSTWA



Wed ug badania EU-SILC 2008
w sferze ubóstwa relatywnego y o:

16% obywateli Unii Europejskiej

17% obywateli Polski

12% mieszka ców Mazowsza
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Wska nik zagro enia ubóstwem w Polsce,
wed ug relatywnej granicy ubóstwa

Szacunki GUS na podstawie badania bud etów gospodarstw domowych

Relatywna granica ubóstwa
50% rednich miesi cznych
wydatków gospodarstw
domowych ogó em.

12,4% osób w gospodarstwach
domowych, yje poni ej relatywnej

granicy ubóstwa.
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Wska nik zagro enia ubóstwem w Polsce,
wed ug ustawowej granicy ubóstwa

Szacunki GUS na podstawie badania bud etów gospodarstw domowych

Ustawowa granica ubóstwa

Kwota dochodów, która zgodnie
z obowi zuj c  ustaw  o pomocy
spo ecznej uprawnia do ubiegania
si  o przyznanie
wiadczenia pieni nego.

5,7% osób w gospodarstwach
domowych, yje poni ej ustawowej

granicy ubóstwa.
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Wska nik zagro enia ubóstwem w Polsce,
wed ug granicy ubóstwa skrajnego

Szacunki GUS na podstawie badania bud etów gospodarstw domowych

Minimum egzystencji

(dolna granica ubóstwa skrajnego)
Uwzgl dnia si  w nim tylko
wydatki na towary i us ugi
- takie jak wy ywienie i potrzeby
mieszkaniowe, czyli te,
które pozwalaj  „egzystowa ”.

3,9% osób w gospodarstwach
domowych, yje poni ej minimalnej

granicy egzystencji.
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WskaWska nik zagronik zagro enia ubenia ubóóstwem na tereniestwem na terenie

wojewwojewóództwa mazowieckiegodztwa mazowieckiego



Obliczenie wska nika ubóstwa dla
województwa mazowieckiego

oparto o tzw. ustawowustawow granicgranic ububóóstwastwa

w celu dokonania analizy zbadano dwie grupy czynników maj cych
zasadniczy wp yw na generowanie zjawiska ubóstwa:

czynnik spo eczno-ekonomiczny

czynnik spo eczno-demograficzny

wykorzystano procedury porz dkowania liniowego bazuj ce na
metodzie wzorca rozwoju Hellwigawzorca rozwoju Hellwiga

w obszarze analizowanych czynników wyodr bniono zmienne
warunkuj ce powstawanie zjawiska ubóstwa

wykorzystano dane wed ug stanu w dniu 31 XII 2009 r.dniu 31 XII 2009 r.



Czynnik spo eczno-ekonomiczny

Bezrobocie

9,0% - stopa bezrobocia

Powiaty o niskiej, umiarkowanej i wysokiej stopie
bezrobocia. Obliczenia w asne.
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Stopa bezrobocia:

niska umiarkowana wysoka

Najwy sza stopa bezrobocia
powiat szyd owiecki – 34,4%

Najni sza stopa bezrobocia
powiat m.st. Warszawa – 2,9%

224 480 liczba zarejestrowanych
bezrobotnych



Spo ród ogólnej liczby 224 480 bezrobotnych:

32,7% (73 304 osoby) zarejestrowano w powiatach o wysokiej stopie bezrobocia

45,0% (101 076 osób) mieszka o na wsi

55,9% (125 544 osoby) stanowi y osoby bez wykszta cenia redniego

30,2% (67 820 osób) to bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych,
a 27,6% (62 033 osoby) bezrobotnych nie posiada o do wiadczenia zawodowego



G ówne czynniki wp ywaj ce na bezrobocie:

Wiek bezrobotnego

55-5 9 lata
(8,4%)

60-64 lata
( 1,9%)

18-24 lata
(20,2%)

25- 34 lata
(29,4%)

45-54 lata
(21,6 %)

35-44 lata
(1 8,5%)

D ugo  okresu pozostawania bez pracy

do 1 miesi ca
(9,0%)

1-3 miesi ce
(20,6%)

3- 6 miesi cy
(18,8%)

6-12  miesi cy
(20,8%)

powy ej 24 miesi cy
(17,2%)

12-24  miesi ce
(13,6%)

W szczególnie trudnej sytuacji
znajduj  si  osoby w wieku:
25-34 lata oraz 45-54 lata.



wiadczenia pomocy spo ecznej

zasi ek celowy
(36,7%)schronienie

(0,2%)

posi ek
(36,5%)

ubranie
(0,4%)

us ugi opieku cze
(5,3%)

zasi ek sta y
(8,3%)

zasi ek okresowy
(12,6%)

Niefinansowe rodki pomocy Finansowe rodki pomocy

121 959 osób 165 998 osób

239 219 – liczba korzystaj cych ze wiadcze



Finansowe rodki pomocy

bezroboc ie
(74,6%)

inne
(1,2%)niepe nosprawno

(10,6%)

ugotrwa a
choroba
(13,6%)

Zasi ek celowy – przyznawany jednorazowo w celu zaspokojenia konkretnej potrzeby,
w szczególno ci na pokrycie kosztów zakupu leków i leczenia, remontu mieszkania,
kupna opa u, odzie y, a tak e kosztów pogrzebu.

Zasi ek okresowy – przyznawany na okres od 3 do 6 miesi cy.

Zasi ek sta y – przyznawany osobom ca kowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku
lub niepe nosprawno ci, spe niaj cym kryterium dochodowe.

Zasi ek okresowy w podziale na powód przyznania zasi ku



wiadczenia udzielane z tytu u zada  zleconych
i zada  w asnych gminy
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Kwota wiadcze  w przeliczeniu na 1 osob :
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Struktura wiadcze  wyp acanych z tytu u:

zada  zleconych

zada  w asnych



Czynnik spo eczno-demograficzny

Istnieje silna zale no mi dzy osobami yj cymi w ubóstwie a czynnikami zwi zanymi
ze stanem i struktur ludno ci. Szczególnie dotyczy to:

osób pracuj cych i cz onków rodziny pozostaj cych na ich utrzymaniu

rodzin niepe nych i wielodzietnych

d ugotrwale lub ci ko chorych

niepe nosprawnych



Najcz stsze przyczyny przyznania wiadcze
pomocy spo ecznej

Ubóstwo Bezrobocie Bezradno w sprawach
opieku czo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa

domowego

D ugotrwa a lub
ci ka choroba



Czynniki:
spo eczno-ekonomiczny
spo eczno-demograficzny

ZMIENNE:
1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
2. Liczba osób w rodzinach, które otrzyma y wiadczenia z tytu u

ubóstwa
3. Liczba osób w rodzinach, które otrzyma y wiadczenia z tytu u

bezradno ci w sprawach opieku czo-wychowawczych
4. Liczba osób w rodzinach, które otrzyma y wiadczenia z tytu u
d ugotrwa ej lub ci kiej choroby

Wska nik poziomu wyst powania
i zagro enia ubóstwem

metoda wzorca
rozwoju Hellwiga

Metoda badania poziomu ubóstwa w woj. mazowieckim



Wska nik poziomu wyst powania i zagro enia ubóstwem
w woj. mazowieckim
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Z analizy wynika, e:

Najwy szy poziom zagro enia ubóstwem wyst puje w 4 powiatach:
ostro ckim, przasnyskim, przysuskim i szyd owieckim

Najbardziej zagro one ubóstwem s  powiaty zlokalizowane skrajnie na pó nocy
i po udniu województwa;

W najkorzystniejszej sytuacji znajduj  si  powiaty usytuowane w centrum,
nale ce do podregionu warszawskiego wschodniego, warszawskiego
zachodniego i m.st. Warszawy.



WnioskiWnioski

Województwo mazowieckie jest najwi kszym w Polsce skupiskiem regionalnym
ludno ci wiejskiej.

Mieszka cy terenów wiejskich maj  utrudniony dost p do podstawowych us ug
w zakresie infrastruktury technicznej, szkolnictwa, podstawowej opieki zdrowotnej
i spo ecznej, a przede wszystkim tworzenia miejsc pracy poza rolnictwem.

Powiaty z wysokim wska nikiem zagro enia ubóstwem s  jednocze nie powiatami
o zdecydowanej przewadze ludno ci wiejskiej. Udzia  procentowy ludno ci wiejskiej
w ogólnej liczbie ludno ci wynosi: w powiecie ostro ckim – 96,5%, przysuskim- 85,7%,
szyd owieckim – 70,2%, przasnyskim – 62,6%.

Mazowsze jest obszarem bardzo zró nicowanym.



WnioskiWnioski

Bardziej zagro one ubóstwem s  osoby i rodziny mieszkaj ce na obszarach z niedostateczn
ilo ci  miejsc pracy – obszary wiejskie, tereny likwidacji zak adów pracy.

Obszary z najwy sz  kwot  wiadcze  wyp acanych z bud etów gmin w ramach zada
zleconych nie zawsze pokrywaj si  z obszarami wyst powania ubóstwa



DZIDZI KUJKUJ ZA UWAGZA UWAG


