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W 2009 r. liczba ludnoœci utrzyma³a Potencja³ ekonomiczny województwa 
swoj¹ progresjê demograficzn¹. W koñcu stanowi³a zbiorowoœæ 664,6 tys. osób, 
grudnia 2009 r. populacja liczy³a 1010,0 tys. tj. 65,8% populacji. Blisko 19,4% 
osób i by³a o 1,0 tys. osób wy¿sza ni¿ mieszkañców by³o w wieku 
w 2008 r. Mieszkañcy województwa przedprodukcyjnym (19,7% w 2008 r.). 
stanowili 2,6% ogó³em ludnoœci Polski. Sukcesywne zmniejszanie siê zasobu osób 

m³odych sugeruje, i¿ w przysz³ych latach 
Od kilku lat w województwie maleje 

mniejszy ich strumieñ bêdzie zasila³ rynek 
liczba ludnoœci miejskiej na korzyœæ strefy 

pracy, co mo¿e znacznie os³abiæ moc 
wiejskiej. WskaŸnik urbanizacji w 2009 r. 

wytwórcz¹ województwa. 
zmniejszy³ siê do 63,6% (wobec 63,7% 
w 2008 r.). Na 100 osób w wieku produkcyjnym (18-

59/64 lata) przypada³y 52 osoby w wieku 
W 2009 r. w wieku poni¿ej 15 lat by³o 

nieprodukcyjnym, w tym niemal 23 osoby 
156,6 tys. osób, a w wieku powy¿ej 65 lat – 

w wieku poprodukcyjnym (wspó³czynnik 
119,0 tys. osób. Odsetek osób m³odych 

obci¹¿enia osobami starszymi). 
i starszych wyniós³ odpowiednio: 15,5% 
i 11,8%. Po³owa mieszkañców mia³a wiêcej 
ni¿ 37,1 lat. 

SFERA UBÓSTWA MATERIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2009 R.
na podstawie wyników badania bud¿etów gospodarstw domowych 

W 2009 r. 13,8% Lubuszan ¿y³o poni¿ej relatywnej granicy ubóstwa. W obliczu 
ni¿szego poziomu zatrudnienia i wy¿szej stopy bezrobocia oraz przy nies³abn¹cej 
dynamice rozwoju gospodarki województwa zasiêg ubóstwa zwiêkszy³ siê o 2 pkt proc., 
w porównaniu do poprzedniego roku. Wœród województw Lubuskie by³o relatywnie mniej 
zagro¿one ubóstwem. Ze œwiadczeñ pieniê¿nych pomocy spo³ecznej skorzysta³o 75 tys. 
osób, z tego ponad 1% osób czêœciej ni¿ raz w roku. Wydatki z systemu pomocy 
spo³ecznej na 1 beneficjenta kszta³towa³y siê na poziomie œredniej krajowej (1723 z³) 
i wynios³y 1704 z³.  

Warunki i poziom ¿ycia mieszkañców

WYSZCZEGÓLNIENIE
 

LUBUSKIE

 

POLSKA

 
2008

 
2009

 
2008

 
2009

PKB a
 

na 1 mieszkañca (w z³)
 

28709
 

.
 

33462
 

.
 

Podmioty gospodarki narodowej na 10 tys. ludnoœci
 

1010
 

1004
 

985
 

981
 

Udzia³ ludnoœci w wieku przedprodukcyjnym
w ludnoœci ogó³em (w %) 19,7 19,4 19,3 18,9 

Udzia³ ludnoœci w wieku poprodukcyjnym w ludnoœci 
ogó³em (w %) 14,5 14,8 16,2 16,5 

M³odzie¿ w wieku 16-18 lat, która nie kontynuuje 
nauki po ukoñczeniu gimnazjum (w %) 13,6 14,0 10,8 10,7 

Pracuj¹cy w gospodarce narodowej na 1 tys. ludnoœci 315,3 306,3 359,5  352,4 
Pracuj¹cy w sektorze przemys³owym b na 1 tys. 

ludnoœci 105,0 100,4 103,1 99,0 

Stopa bezrobocia rejestrowanego (w %) 12,5 16,2 9,5 12,1 

WskaŸnik zatrudnienia (w %) 49,0 48,5 50,4 50,4 
Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto (w z³)

 
2498,00

 
2640,41

 
2942,17

 
3101,74

 
Przeciêtny miesiêczny dochód rozporz¹dzalny na 
1 osobê (w z³)

 
1058,86

 
1103,32

 
1045,52

 
1114,49

 
Przeciêtny miesiêczne wydatki na 1 osobê

 
(w z³)

 
934,38

 
937,90

 
904,27

 
956,68

 

 

Charakterystyka sytuacji bytowej ludnoœci województwa lubuskiego

a W cenach bie¿¹cych. b £¹cznie z budownictwem.
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych, Rocznik Statystyczny Województwo Lubuskie 2010, Bud¿ety 
gospodarstw domowych w 2009 r.
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W 2009 r. populacja osób aktywnych 
zawodowo liczy³a 450 tys. (407 tys. osób 
pracuj¹cych i 43 tys. osób bezrobotnych), 
tj. o 1,1% wiêcej ni¿ w poprzednim roku. 

2Wiêcej ni¿ /  (68,3%) ludnoœci w wieku 3

produkcyjnym by³o aktywne zawodowo. 
Poziom aktywnoœci kobiet w skali roku 
wzrós³ o 2,3 pkt proc. – z 60,7% do 63,0%. 
Poziom aktywnoœci  mê¿czyzn by³  
wzglêdnie sta³y i wyniós³ 73,4%. 

Ogólny wskaŸnik zatrudnienia w 2009 r. 
ukszta³towa³ siê na poziomie 48,5% wobec 
49,0% przed rokiem; dla mê¿czyzn 

W porównaniu do 2008 r. o 0,9% wzros³o zmniejszy³ siê do 55,9% (o 2,4 pkt proc.), dla 
przeciêtne zatrudnienie w budownictwie kobiet wzrós³ do 41,7% (o 0,9 pkt proc.). 
(w kraju o 5,3%), w przemyœle - notowano Pozytywnym sygna³em jest wzrost 
spadek o 7,1% (w kraju o 5,7%).wskaŸnika zatrudnienia osób m³odych. 

WskaŸnik zatrudnienia osób w wieku 15-24 Redukcja poziomu zatrudnienia 
lata wyniós³ 25,0% wobec 23,4% spowodowa³a wzrost liczby osób 
w poprzednim roku; w kraju – 26,8%. pozostaj¹cych bez pracy oraz gotowych do 

jej podjêcia. W koñcu grudnia 2009 r. W koñcu grudnia 2009 r. liczba 
61,1 tys. osób posiada³o status osoby pracuj¹cych w gospodarce narodowej 
bezrobotnej, tj. o 14,8 tys. osób (o 31,9%) wynios³a 309,4 tys. osób (318,1 tys. 
wiêcej ni¿ przed rokiem. Stopa bezrobocia w poprzednim roku), co stanowi³o 2,3% 
by³a wy¿sza ni¿ œrednio w kraju o 4,1 pkt ogó³em pracuj¹cych w kraju. Sektor 
proc. i wynios³a 16,2%. Kobiety stanowi³y us³ugowy koncentrowa³ 58,2% pracuj¹cych 
51,8% ogó³em zarejestrowanych w Lubuskiem (w tym us³ug rynkowych – 
bezrobotnych. W wieku poni¿ej 25 lat bez 38,4%), przemys³ i budownictwo – 32,8%, 
pracy pozostawa³o 12,5 tys. osób (9,3 tys. a rolnictwo – 9,0%. Odsetek osób 
w 2008 r.), tj. 20,4% wszystkich pracuj¹cych w sektorze prywatnym wyniós³ 
bezrobotnych. Bez prawa do zasi³ku by³o 73,7% pracuj¹cych (75,7% w kraju).
75,9% bezrobotnych; na 1 ofertê pracy 
przypada³o 68 osób. 

W roku szkolnym 2009/10 16,7 tys. osób 
kszta³ci³o siê w technikach (³¹cznie 
z uzupe³niaj¹cymi) oraz 7,0 tys. osób 
w szko³ach zasadniczych zawodowych. Po 
latach dyskredytacji szkolnictwa 
zawodowego (szczególnie szkó³ 
zasadniczych zawodowych i techników) 
obserwuje siê powoln¹ odbudowê roli 
i znaczenia kszta³cenia zawodowego. Licea 
profilowane, które powo³ano w ramach 
promocji kszta³cenia ogólnego, zmniejszy³y 
o wiêcej ni¿ po³owê swoj¹ liczebnoœæ (z 55 
w roku szkolnym 2005/06 do 22 w roku 
2009/10), a liczba osób kontynuuj¹cych 
w tych placówkach edukacjê zmniejszy³a 
siê o 85,0% (z 7,5 tys. w roku 2005/06 do 
1,1 tys. w roku 2009/10). 

Mieszkania, których budowê rozpoczêto 
i oddane do u¿ytkowania na 1000 ludnoœci

2008

2009
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Wspó³czynnik skolaryzacj i  netto 
w szko³ach zasadniczych zawodowych 
wzrós³ w tym okresie z 12,0% w 2005 r. 
do 15,1% w 2009 r.  W l i ceach 
ogólnokszta³c¹cych skolaryzacj¹ szkoln¹ 
objêtych by³o 36,7% osób w wieku 16-18 lat, 
natomiast w szko³ach zawodowych 
i ogólnozawodowych – 34,3%.

Odsetek m³odzie¿y, która nie kontynuowa³a 
nauki po ukoñczeniu gimnazjum wyniós³ 
14,0% (wobec 13,6% w 2008 r.), co 
stanowi³o 5,7 tys. osób. W strukturze osób 
bezrobotnych osoby z wykszta³ceniem 
gimnazjalnym i ni¿szym stanowi³y w 2009 r. 

1niemal /  (31,6%) ogó³em bezrobotnych.3

Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast 
Wartoœæ produkcji wytworzonej w 2008 r. wzrost liczby osób legitymuj¹cych siê 

w województwie wynios³a 28957 mln z³, co dyplomem ukoñczenia studiów wy¿szych. 
stanowi³o 2,3% produktu krajowego brutto. W 2009 r. udzia³ ludnoœci w wieku 15-64 lata 
W przeliczeniu na 1 mieszkañca PKB z wy¿szym wykszta³ceniem w ogólnej 
(w cenach bie¿¹cych) wyniós³ 28709 z³ liczbie ludnoœci wyniós³ 14,1% i by³ o 1,1 pkt 
(85,8% œredniej krajowej). W porównaniu proc. wy¿szy ni¿ w 2008 r. Wci¹¿ jednak 
do 2007 r. wzros³a o 5,2% wartoœæ produkcji rynek pracy zasila wiêcej absolwentów 
wytworzonej na 1 mieszkañca (w cenach kierunków spo³ecznych (37,3% ogó³em 
sta³ych).  absolwentów z roku akademickiego 

Produkt krajowy brutto, który syntetyzuje 2008/09), pedagogicznych (26,1%) 
aktywnoœæ ekonomiczn¹ województwa: i humanistycznych (13,5%), ni¿ techniczno-
odzwierciedla to, co wytwarza gospodarka  in¿ynieryjnych (7,9%).
regionu, nie ukazuje nierównoœci 

1W 2009 r. niemal /  (32,6%) wszystkich 3 w dochodach jego mieszkañców. Te z kolei 
absolwentów podejmuj¹cych pierwsz¹ zasadniczo decyduj¹ o poziomie ¿ycia: 
pracê stanowili absolwenci szkó³ wy¿szych, typie konsumowanych dóbr, warunkach 
co przedstawia³o 17,4% ogó³em mieszkaniowych czy sposobie troski 
absolwentów lubuskich uczelni wy¿szych o zdrowie.  
z roku akademickiego 2008/2009.

1103,32
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W œwietle badañ bud¿etów gospodarstw 
domowych w 2009 r. œrednio miesiêcznie na 
1 osobê w gospodarstwach domowych 
w województwie przypada³o spo¿ycie 
niemal 5 kg pieczywa i 3 kg wêdlin (³¹cznie 
z wyrobami garma¿eryjnymi), 6 kg miêsa 
(w tym 1,6 kg drobiu), po 0,5 kg ryb 
i twarogu, 12 jaj, 4 kg owoców i 10 kg 
warzyw. Ponadto w mies iêcznym 
jad³ospisie znalaz³y siê: 100 g czekolady, 
250 g kawy oraz 3 litry wody mineralnej 
i Ÿródlanej. 

W 2009 r. wzros³o wyposa¿enie 
gospodarstw domowych w media. 
Komputer osobisty z dostêpem do Internetu 
posiada³o 55,9% gospodarstw domowych 
(o 10,1 pkt proc. wiêcej ni¿ przed rokiem). 
Za poœrednictwem telewizji satelitarnej 
dostêp do bie¿¹cych informacji mia³o 72,5% 
gospodarstw. Spoœród badanych gospodarstw 

G³ównym Ÿród³em dochodu mieszkañców 3domowych /  (60,2%) posiada³o samochód 5województwa pozostaje praca najemna i na 4osobowy, wiêcej ni¿ /  (86,3%) – telefon 5w³asny rachunek. W strukturze Ÿróde³ 
komórkowy. Dobrem luksusowym powoli dochodu w 2009 r. ich udzia³ wyniós³ 
przestaje byæ zmywarka do naczyñ, odsetek odpowiednio 54,3% i 10,1% (wobec 52,2% 
posiadaj¹cych j¹ gospodarstw domowych i 9,4% przed rokiem). Zmniejszy³ siê 
wzrós³ w skali roku z 8,5% do 15,3%.  natomiast do 27,4% (o 4,6 pkt proc.) udzia³ 

œwiadczeñ z ubezpieczeñ spo³ecznych oraz 
pomocy spo³ecznej. Odsetek dochodów 
z pracy w indywidualnym gospodarstwie 
rolnym wyniós³ 2,1%.

W 2009 r. przeciêtny miesiêczny dochód 
rozporz¹dzalny na 1 osobê w gospodarstwach 
domowych w województwie wyniós³ oko³o 
1103 z³ i stanowi³ 99,0% œredniej krajowej 
(ok. 1114 z³). Stopa wzrostu dochodu w skali 
roku wynios³a 4,2%. Przeciêtne miesiêczne 
wydatki na 1 osobê w gospodarstwach 
domowych wzros³y do oko³o 938 z³ (o 0,4%) 
i by³y o 2,0% ni¿sze ni¿ przeciêtne wydatki 
w kraju (ok. 957 z³). W 2009 r. w typowym 
koszyku dóbr i us³ug Lubuszanina najwiêcej 
– 25,9% stanowi³y wydatki na ¿ywnoœæ 
i napoje bezalkoholowe. Drug¹ co do 
wielkoœci kategori¹ by³y wydatki na 
mieszkanie, wodê, elektrycznoœæ, gaz i inne  
paliwa – 19,0%.  Kolejne   miejsca  zajê³y 
wydatki na: transport (7,9%); kulturê 
i wypoczynek (7,3%); odzie¿ i obuwie 
(5,9%); zdrowie (5,3%); meble oraz 
wyposa¿enie gospodarstwa i jego 
konserwacjê (5,0%); ³¹cznoœæ – op³aty 
telefoniczne i pocztowe (4,5%), wizyty 
w restauracjach i hotelach (2,4%); edukacjê 
(1,2%).

¿ywnoœæ i napoje
bezalkoholowe 

25,9%

napoje alkoholowe 
i wyroby tytoniowe 

3,1%

odzie¿ i obuwie

5,9%

u¿ytkowanie 
mieszkania
i noœniki energii 

19,0%

wyposa¿enie mieszkania
i prowadzenie gospodarstwa
domowego 

5,0%zdrowie

5,3%

transport

7,9%

³¹cznoœæ 4,5%

kultura 
i wypoczynek 7,3%

edukacja
1,2%

wizyty 
w restauracjach
i hotelach 2,4%

inne wydatki
konsumpcyjne 

7,4%

pozosta³e 
wydatki

5,1%

Struktura przeciêtnych miesiêcznych wydatków
 na 1 osobê w gospodarstwach domowych w 2009 r.

�ród³o: Bud¿ety gospodarstw domowych w 2009 r.
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�ród³o: Bud¿ety gospodarstw domowych w 2009 r.
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Wy¿szy poziom zatrudnienia i ni¿sza województw. Taki stan mo¿na t³umaczyæ 
stopa bezrobocia determinuj¹ witalnoœæ brakiem oficjalnego zatrudnienia odsetka 
gospodarcz¹ ka¿dego regionu. Nie mieszkañców i uzyskiwaniem przez nich 
odzwierciedlaj¹ jednak poziomu ¿ycia jego dochodów z pracy w „szarej strefie”.
mieszkañców. Fakt uzyskiwania dochodów 

Ukrywanie osi¹ganych dochodów, to 
nie chroni ju¿ osób od bycia ubogimi – 

z jednej strony zmniejszenie wp³ywów 
10,5% osób w gospodarstwach pracowników 

podatkowych, z drugiej strony pracownicy 
¿y³o poni¿ej ustawowej granicy ubóstwa 

„szarej strefy” poprzez konsumpcjê 
w Polsce w 2008 r. S¹ to przede wszystkim 

zwiêkszaj¹ popyt wewnêtrzny na rynku 
rodziny osób o niskim poziomie 

lokalnym.
wykszta³cenia.

Pomimo wzrostu odsetka osób ubogich 
Województwo lubuskie charakteryzuje 

poziom ¿ycia mieszkañców województwa 
utrzymuj¹ca siê relatywnie wy¿sza stopa 

prawdopodobnie znacznie siê nie 
bezrobocia ni¿ w innych regionach kraju. 

pogorszy³. Œrednioroczny wskaŸnik cen 
Mimo to odsetek osób znajduj¹cych siê 

towarów i us³ug konsumpcyjnych ogó³em 
poni¿ej relatywnej granicy ubóstwa 

w 2009 r. w stosunku do 2008 r. wyniós³ 
pozostaje ni¿szy w porównaniu do innych 

103,5%. 

Zasiêg ubóstwa

W 2009 r. 13,8% Lubuszan ¿y³o poni¿ej 
relatywnej granicy ubóstwa wobec 17,3% 
na poziomie kraju. Ta granica, któr¹ stanowi 
po³owa œrednich miesiêcznych wydatków 
ogó³u gospodarstw domowych czyni 
ubogimi niemal 140,0 tys. mieszkañców 
województwa. 

Poziom ubóstwa w skali roku wzrós³ 
o 2 pkt proc. i zbli¿y³ siê mocno do poziomu 
szacowanego w 2006 r., wówczas odsetek 
osób ¿yj¹cych poni¿ej relatywnej granicy 
ubóstwa wynosi³ 14,2%. 

Poni¿ej ustawowej granicy ubóstwa ¿y³o 
6,2% osób wobec 7,0% w poprzednim roku. 
Zwiêkszy³ siê natomiast w skali roku 
o nieca³y 1 pkt proc. zasiêg ubóstwa 
skrajnego. Blisko 47,5 tys. osób ¿y³o 
w gospodarstwach domowych o wydatkach 
ni¿szych ni¿ minimum egzystencji; stopa 
ubóstwa skrajnego wynios³a 4,7% (w kraju 
5,7%).

Granice ubóstwa gospodarstwa 1 - osobowe  

 

gospodarstwo 4 - osobowe 

(2 osoby doros³e + 2 dzieci        

do lat 14)  

2008

 

2009  2008  2009  

w z³  

Relatywna  621 633 1676 1709

Ustawowa  477 477 1404 1404

Minimum egzystencji  418 443 1129 1196

Subiektywna (lejdejska) 1109 1112 1653 1693

 

Granice ubóstwa w IV kw. 

�ród³o: Ubóstwo w Polsce, A.Szukie³ojæ-Bieñkuñska, GUS.

GRANICE UBÓSTWA:

OSTOPA UBÓSTWA SKRAJNEGO. 
MINIMUM EGZYSTENCJI

Stopa ubóstwa skrajnego okreœla odsetek 
osób ¿yj¹cych w gospodarstwach domowych 
o wydatkach ni¿szych ni¿ minimum 
egzystencji.  

ORELATYWNA GRANICA UBÓSTWA

Relatywna granica ubóstwa okreœla odsetek 
osób ¿yj¹cych w gospodarstwach domowych 
o wydatkach ni¿szych od 50% œrednich 
wydatków ogó³u gospodarstw domowych.

OUSTAWOWA GRANICA UBÓSTWA

Ustawowa granica ubóstwa okreœla odsetek 
osób ¿yj¹cych w gospodarstwach domowych 
o wydatkach ni¿szych od kwoty, która zgodnie 
z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ uprawnia do ubiegania 
siê o przyznanie œwiadczenia z pomocy 
spo³ecznej.
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WYSZCZEGÓLNIENIE  % osób w gospodarstwach domowych znajduj¹cych siê poni¿ej

 

relatywnej granicy ubóstwa

 

ustawowej granicy ubóstwa

  

minimum egzystencji

 

2008

 

2009 2008

 

2009

 

2008

 

2009

 

POLSKA  17,6  17,3 10,6  8,3 5,6 5,7 

Dolnoœl¹skie  17,2 17,0 10,5 8,2 5,3 5,7 

Kujawsko -pomorskie  22,9 18,4 14,9 9,0 7,5 6,9 

Lubelskie  23,7 26,0 15,3 12,6 8,3 8,4 

Lubuskie  11,8  13,8 7,0 6,2 3,8 4,7 

£ódzkie  14,1 13,4 7,5 5,2 4,6 3,3 

Ma³opolskie  15,9 17,5 9,2 7,7 4,6 4,7 

Mazowieckie  11,8  12,4 7,0 5,7 3,4 3,9 

Opolskie  11,1  11,9  6,8 5,0 1,8 2,9 

Podkarpackie  20,4 21,4 12,3 10,6 5,3 5,7 

Podlaskie  23,1 23,3 14,4 12,7 8,4 9,2 

Pomorskie  18,2 17,6 10,9 9,9 6,3 7,0 

Œl¹skie  17,0 14,2 9,5 6,6 4,6 4,7 

Œwiêtokrzyskie  27,1 25,7 18,0 13,7 11,3  10,6 

Warmiñsko -mazurskie 24,5 20,5 14,7 10,1 9,4 7,9 

Wielkopolskie  18,4 19,1 10,6 8,8 5,4 5,9 

Zachodniopomorskie  16,4 15,6 11,7 7,7 5,7 5,9 

 

WskaŸniki zagro¿enia ubóstwem wed³ug województw

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych.

Wysokoœæ dochodu rozporz¹dzalnego 
na 1 mieszkañca w skali roku wzros³a 
o 4,2%, przeciêtne miesiêczne wydatki na 
1 mieszkañca pozosta³y na wzglêdnie 
sta³ym poziomie (wzrost o 0,4%).

Corocznie zwiêksza siê wartoœæ 
dochodu województwa wyra¿ona wzrostem 
produkcji wytworzonej, co sugeruje, ¿e nie 
s³abnie prosperity lokalnej gospodarki. 
Mog¹ siê natomiast zwiêkszaæ nierównoœci 
dochodowe gospodarstw domowych 
w obrêbie województwa.

W 2009 r. w grupie najubo¿szych znalaz³y 
siê – podobnie jak w poprzednim roku –  
województwa: lubelskie, œwiêtokrzyskie, 
podlaskie, podkarpackie i warmiñsko-
mazurskie. Odsetek osób w gospodarstwach 
domowych znajduj¹cych siê poni¿ej 
relatywnej granicy ubóstwa w tej grupie 
województw waha³ siê od 20,5% do 26,0%, 
znacznie powy¿ej œredniej krajowej (17,3%).

Z wyj¹tkiem województwa 
podkarpackiego, równie¿ zasiêg ubóstwa 
skrajnego wyraŸnie przekracza³ tam 
wolumen œredniej krajowej (5,7%), niemal 
dwukrotnie w woj. œwiêtokrzyskim (10,6%).
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1,6MA£OPOLSKIE
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Wzrost/spadek wskaŸnika zagro¿enia
ubóstwem relatywnym w latach 2008-2009 

wed³ug województw (w %)
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Beneficjenci pomocy spo³ecznej domowych beneficjentów gospodarstwa 
4 osobowe i co najmniej 5 osobowe 
stanowi³y odpowiednio 14,6% i 15,0% 

W 2009 r. z pomocy œwiadczonej przez 
w 2009 r. 

oœrodki pomocy spo³ecznej skorzysta³o 
40,3 tys. gospodarstw domowych (34,4 tys. W obliczu 140,0 tys. osób ubogich 
w 2008 r.), które skupia³y 105,3 tys. osób, wchodz¹cych w sk³ad gospodarstw, 
tj. 10,4% ogó³u ludnoœci w województwie w których bie¿¹ce wydatki by³y ni¿sze od 
(9,7% przed rokiem). W strukturze relatywnej granicy ubóstwa, blisko 34 tys. 
gospodarstw domowych beneficjentów osób pozostawa³o poza obszarem 
pomocy spo³ecznej wiêkszoœæ 39,4% socjalnego wsparcia. 
stanowi³y gospodarstwa jednoosobowe, 

Rzeczywista liczba osób korzystaj¹cych 
czyli najczêœciej osób starszych samotnie 

ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej w 2009 r. 
gospodaruj¹cych. Osoby starsze osi¹gaj¹ 

wynios³a 73,7 tys. osób (75,7 tys. osób 
ni¿sze dochody, przez co s¹ bardziej 

w 2008 r.), tj. 730 osób na 10 tys. 
zagro¿one ubóstwem (w województwie 

mieszkañców (751 osób w 2008 r.). Pomoc 
lubuskim odsetek osób w wieku powy¿ej 

pieniê¿n¹ skierowano do 74,7 tys. osób 
65 lat i wiêcej wynosi³ 11,8%; w kraju 13,5%). 

(7,4% ogó³em ludnoœci), co oznacza, ¿e 
Mimo to jako g³ówn¹ przyczynê korzystania 

czêœæ osób (1,3%) otrzyma³a œwiadczenie 
z pomocy spo³ecznej przez osoby starsze 

czêœciej ni¿ raz w roku. W przeliczeniu na 
wymienia siê powody zdrowotne (22,3%). 

10 tys. ludnoœci 740 osób pobiera³o 
Najczêœciej do tych osób kierowano pomoc 

œwiadczenia pieniê¿ne. Wydatki z systemu 
w formie us³ug opiekuñczych i zasi³ków 

pomocy spo³ecznej na 1 beneficjenta 
sta³ych. Koniecznoœæ korzystania z pomocy 

w 2009 r. kszta³towa³y siê na poziomie 
spo³ecznej z powodów ekonomicznych 

œredniej krajowej (1723 z³) i wynios³y 
(69,4%) zg³asza³y czêœciej gospodarstwa 

1704 z³. 
wieloosobowe. W strukturze gospodarstw 

WskaŸnik zagro¿enia ubóstwem po uwzglêdnieniu w dochodach transferów spo³ecznych 
w Europie w 2009 r. (w %)

   8.6 - 11.3    11.3 - 13.8    13.8 - 15.5    15.5 - 18.4    18.4 - 26.0    brak danych  

Wyj¹tek: Chorwacja (2008), Turcja (2003). 
�ród³o: Eurostat.
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