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Statystyka Mazowsza

17 października
Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę
i źródła jego uzyskiwania w 2011 r.

Relatywna granica ubóstwa 50% średnich miesięcznych
wydatków gospodarstw
domowych ogółem.

15,9%

W 2011 r. kwota ta wyniosła
690 zł a i 1863 zł b.

praca najemna

Ustawowa granica ubóstwa kwota dochodów, która zgodnie
z obowiązującą ustawą o pomocy
społecznej uprawnia do ubiegania
się o przyznanie
świadczenia pieniężnego.

19,8%

praca w indywidualnym
gospodarstwie rolnym

1622,96 zł

świadczenia z
ubezpieczeń społecznych
i świadczeń pozostałych

62,2%

pozostałe źródła

2,1%
W 2011 r. kwota ta wyniosła
477 zł a i 1404 zł b.

Bezrobocie (stan w końcu sierpnia 2012 r.)

Minimum egzystencji
wyznacza dolną granicę
skrajnego ubóstwa.
Uwzględnia się w nim tylko
wydatki na towary i usługi
takie jak wyżywienie
i potrzeby mieszkaniowe,
czyli te, które
pozwalają ‘egzystować’.

254 937

Liczba bezrobotnych

Stopa bezrobocia

10,2%

wzrost o 1,0 p.proc.
w stosunku do sierpnia 2011 r.

52,0% stanowią długotrwale bezrobotni
6,7%

stanowią osoby samotnie wychowujące
co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia
83,9% stanowią bezrobotni bez prawa do zasiłku

W 2011 r. kwota ta wyniosła
495 zł a i 1336 zł b.
a
w gospodarstwach 1-osobowych.

51,9% stanowią bezrobotni
bez wykształcenia średniego

b
w gospodarstwach 4-osobowych.

Wskaźniki zagrożenia ubóstwem na Mazowszu

Województwa o najwyższym wskaźniku
zagrożenia ubóstwem:
12,1%

0,5

relatywnym

świętokrzyskie 25,7%

ustawowym

warmińsko-mazurskie
i lubelskie po 10,2%
warmińsko-mazurskie 11,2%

skrajnym
4,2%
0,9

4,6%
0,5

Województwa o najniższym wskaźniku
zagrożenia ubóstwem:
relatywna granica
ubóstwa
ustawowa granica
ubóstwa
granica ubóstwa skrajnego
(minimum egzystencji)

wzrost/spadek w porównaniu z 2011 r. (w p.proc.)

Źródło: dane MPiPS; Badanie budżetów gospodarstw domowych w 2011 r.

relatywnym

opolskie 10,3%

ustawowym

lubuskie 3,0%

skrajnym

lubuskie 3,2%

