
Dochody 
i Warunki Życia 

Ludności 

Odsetek gospodarstw domowych, które określiły, że przy aktualnym 
dochodzie „wiążą koniec z końcem”:

Trudności gospodarstw domowych 
w zaspokajaniu potrzeb

% gospodarstw domowych deklarujących brak 
możliwości realizacji danej potrzeby

Jedzenie mięsa lub ryb 
co drugi dzień

Ogrzewanie mieszkania 
odpowiednio do potrzeb

Tygodniowy wypoczynek 
b

rodzinny raz w roku

6,8

6,9

32,8

a Rokiem odniesienia dla zmiennych dotyczących dochodów jest rok 2018
b W tym również wyjazd do domku letniskowego lub do rodziny, znajomych.
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Lubuskie

Polska

W woj. lubuskim 37,4% gospodarstw 
domowych deklarowało brak 

możliwości pokrycia z własnych 
środków nieoczekiwanego wydatku 

w wysokości 1280 zł.

Polska Lubuskie

Sytuacja mieszkaniowa gospodarstw 
domowych
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10,7 - 14,6

14,7 - 18,6

18,7 - 22,6

22,7 - 26,5

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych

Odsetek osób ubogich w woj. lubuskim 
wyniósł 11,6%, wobec 

najniższego wskaźnika 
w województwie śląskim - 10,7%
i najwyższego w województwie 

lubelskim - 26,5%.

W %

Przeciętny roczny dochód ekwiwalentny 
do dyspozycji na 1 osobę

Próg zagrożenia ubóstwem w Polsce

Dla 1 osoby dorosłej

Dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci

18 216 zł

38 254 zł

Polska - 15,4%

≤ 30 000

30 001 - 35 000

35 001 - 40 000

≥ 40 000

Dochód w zł:

Lubuskie - 34 253 zł

Polska - 34 185 zł

(roczne ekwiwalentne dochody do dyspozycji)

a Rokiem odniesienia dla zmiennych dotyczących dochodów jest rok 2018
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