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Województwo kujawsko-pomorskie
17 X – Miêdzynarodowy Dzieñ Walki z Ubóstwem

Zapraszamy do zapoznania siê z innymi infografikami na stronie: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/infografiki/ 
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Osoby, którym decyzj¹ przyznano œwiadczenia
pomocy spo³ecznej na 10 tys. ludnoœci w 2015 R.
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Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw 
domowych (w %) w 2015 r.
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a – Ustawowa granica ubóstwa - kwota, która zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ uprawnia do ubiegania siê o przyznanie œwiadczenia z pomocy spo³ecznej.

WskaŸnik zagro¿enia ubóstwem 
w województwie wed³ug ustawowej 

granicy ubóstwa
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a

W 2015 r. 
rozporz¹dzalny na 

1 osobê zwiêkszy³ siê w skali roku 
o 3,7% do kwoty 1245,69 z³ 

(o 140,47 z³ ni¿szej ni¿ œrednia dla 
Polski), a przeciêtne wydatki na

1 osobê zwiêkszy³y siê, ale 
w mniejszym stopniu, bo o 3,5% 

(1022,54 z³, tj. o 68,65 z³ mniej 
ni¿ œrednio w kraju).
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Wybrane powody przyznania pomocy rodzinie (na podstawie decyzji) 
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