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17 PAŹDZIERNIKA
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z UBÓSTWEM

Relatywna granica
ubóstwa – 50% średnich
miesięcznych wydatków
ustalonych na poziomie wszystkich
gospodarstw w kraju.

BEZROBOCIE
W WOJ.MAZOWIECKIM
(stan w końcu sierpnia 2015 r.)

PRZECIĘTNY MIESIĘCZNY DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY
NA 1 OSOBĘ I ŹRÓDŁA JEGO UZYSKANIA
W WOJ. MAZOWIECKIM W 2014 R.

Stopa bezrobocia

Ogółem – 1703,62 zł

Liczba bezrobotnych

209,39 zł
Ustawowa granica
ubóstwa – kwota
dochodów, która zgodnie z
obowiązującą ustawą
o pomocy społecznej uprawnia do
ubiegania się o przyznanie
świadczenia pieniężnego z systemu
pomocy społecznej.
W 2014 r. kwota ta wyniosła
542 zł a lub 456 zł b.

Minimum egzystencji
(granica ubóstwa skrajnego)
uwzględnia jedynie te potrzeby,
których zaspokojenie nie może być
odłożone w czasie, a konsumpcja
niższa od tego poziomu prowadzi
do biologicznego wyniszczenia.

1,2 p. proc.
w porównaniu
do sierpnia 2014 r.

86,4% stanowią bezrobotni bez prawa do zasiłku
1007,33 zl

365,95 zł

58,7% stanowią długotrwale bezrobotni
37,61 zł

83,32 zł

praca najemna

dochody ze świadczeń społecznych

dochody z pracy na własny rachunek

dochody z gospodarstwa rolnego

28,6% stanowią bezrobotni powyżej 50 roku życia
24,1% stanowią bezrobotni bez doświadczenia
zawodowego

pozostałe dochody

i
i

13,1% stanowią bezrobotni posiadający co
najmniej jedno dziecko do 6 r. życia

Warmińsko-mazurskie jest województwem
o najwyższych wskaźnikach zagrożenia ubóstwem:
relatywnym – 26,0%
ustawowym

–

21,0%

skrajnym

–

14,8%

ZASIĘG UBÓSTWA W WOJ. MAZOWIECKIM
W LATACH 2011 – 2014
bez Warszawy

z Warszawą
Województwa o najniższym
wskaźniku zagrożenia ubóstwem:
relatywnym

–

ustawowym

–

mazowieckie 11,4%
mazowieckie 8,1%

skrajnym

–

śląskie

17,4%
12,4%

11,5%

12,4%

17,2%

16,0%

14,0%
11,4%

11,4%
8,1%

4,7%

Czynnikiem decydującym o sytuacji materialnej jednostki i jej rodziny, jest
miejsce zajmowane na rynku pracy. Ubóstwem zagrożone są przede wszystkim
osoby bezrobotne i ich rodziny. Większa liczba osób bezrobotnych w
gospodarstwie domowym znacząco zwiększa ryzyko ubóstwa skrajnego.
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a w gospodarstwach 1-osobowych.
b w gospodarstwach wieloosobowych.
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