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 Przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób 

spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem  

i wspólnie utrzymujących się. 

 

 

 Rodzina to dwie lub więcej osób, które są związane jako mąż i żona, 

wspólnie żyjący partnerzy – płci przeciwnej lub jako rodzic i dziecko. 
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Liczba zbadanych gospodarstw domowych w Polsce w 2012 r. – 37375. 

Liczba zbadanych gospodarstw domowych w województwie podkarpackim w 2012 r. – 1984. 

1278,43 

959,12 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 zł 

dochody Polska dochody woj. podkarpackie 

wydatki Polska wydatki woj. podkarpackie 



10 0,0 400,0 800,0 1200,0 1600,0 2000,0 

 MAZOWIECKIE 

 POMORSKIE 

 DOLNOŚLĄSKIE 

 ZACHODNIOPOMORSKIE 

 PODLASKIE 

 ŚLĄSKIE  

 ŁÓDZKIE 

 LUBUSKIE 

 OPOLSKIE 

 MAŁOPOLSKIE  

 WIELKOPOLSKIE 

 KUJAWSKO-POMORSKIE 

 WARMIŃSKO-… 

 ŚWIĘTOKRZYSKIE 

 LUBELSKIE 

 PODKARPACKIE 
zł 

Dochód rozporządzalny Wydatki 



11 

Ź r ó d ł o: dane Zbioru Centralnego Krajowego Systemu Monitoringu Pomocy Społecznej MPiPS oraz GUS. 

Wartość oznacza procentowy udział 

gospodarstw beneficjentów  

w gospodarstwach ogółem 
5,4   do  7,0   (5) 

w ludności ogółem w procentach 
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11,0 do 13,5  (1) 
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Źródło: MPiPS_03. 
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Wskaźnik ubóstwa dochodowego – % gospodarstw domowych, w których miesięczny dochód ekwiwalentny, jakim 

dysponowało gospodarstwo (w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie) był niższy od wartości uznanej za próg ubóstwa. 

Próg ubóstwa dla gospodarstwa jednoosobowego wyniósł ok. 887 zł, a dla gospodarstwa domowego złożonego z 4 osób  

(2 osoby dorosłe i 2 dzieci do lat 14) – ok.18963 zł. 

 13-15 lokata 
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Wskaźnik ubóstwa warunków życia – % gospodarstw domowych, w których zaobserwowano co najmniej 10 przejawów 

złych warunków życia z listy 30 symptomów dotyczących: standardu mieszkania, poziomu wyposażenia w dobra trwałego 

użytku, deprywacji różnego typu potrzeb konsumpcyjnych (materialnych i niematerialnych). 
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Wskaźnik ubóstwa braku równowagi budżetowej – % gospodarstw domowych, które zostały uznane za ubogie z punktu 

widzenia „nieradzenia sobie z budżetem”, tzn. w których wystąpiły przynajmniej 4 z 7 uwzględnionych symptomów, 

obejmujących zarówno subiektywne opinie gospodarstw domowych dotyczące  ich statusu materialnego (np.  możliwości 

„związania końca z końcem”), jak i fakty mówiące o trudnościach budżetowych gospodarstwa (w tym  

o zaległościach w opłatach). 

 2-3 lokata 
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