
Jak zmieniało się ubóstwo w Polsce i co nas czeka w przyszłości
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Ubogi jak emeryt?



Szanowni Państwo

W okresie spowolnienia gospodarczego ograniczone zasoby budżetowe zmuszają do głębszej niż w okresie szybkiego wzrostu analizy najbardziej 

potrzebujących. Rekordowa i uporczywa inflacja dodatkowo zwiększa skalę wyzwań. Głównym wyzwaniem dla polityki społecznej jest 

odpowiedź na pytanie, którym grupom społecznym i w jakiej formie niezbędne jest wsparcie. Niniejszy raport odpowiada na te wyzwania 

i powinien stać się swego rodzaju przewodnikiem polityki społecznej.  

Raport FAME|GRAPE "Trendy w ubóstwie w Polsce i perspektywy na przyszłość” wskazuje jednoznacznie, że to rodziny z dziećmi są obecnie 

najbardziej narażone na ubóstwo.  W raporcie zbadano  rozkład ubóstwa w przekroju sytuacji rodzinnej Polaków na różnych etapach ich życia.  

Wnioski raportu przeczą tezie, iż to emeryci jako grupa, najbardziej potrzebują transferów pieniężnych. Ubóstwo w Polsce dotyka obecnie 

najczęściej rodzin z dziećmi, a zasięg ubóstwa wśród emerytów samodzielnie gospodarujących oraz w rodzinach emeryckich jest niższy niż wśród 

osób pracujących.

Dzisiaj to młodzi, aktywni zawodowo i zabiegający o przetrwanie swych rodzin Polacy są najbardziej narażeni na skutki błędów w polityce 

gospodarczej i społecznej, są bowiem grupą ponoszącą największe ciężary utrzymania państwa. Drugą grupą zagrożonych ubóstwem są rodziny 

wielopokoleniowe. Wspólnym mianownikiem obu tych grup są ciężary ekonomiczne ponoszone w związku z wychowywaniem dzieci. To właśnie 

wychowanie dzieci okazuje się ważnym czynnikiem określającym stopień narażenia na niedostatek.

To ważne wnioski dla obecnych jak i przyszłych decydentów gospodarczych. Polityka gospodarcza powinna być skuteczna, transfery socjalne 

skierowane do najbardziej potrzebujących, a polityka społeczna prowadzona w taki sposób, aby wspierać wychodzenie z pułapki ubóstwa.
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Główne wnioski
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Najważniejsze tendencje

Ubóstwo w Polsce dotyczy najczęściej rodzin z dziećmi.
Zasięg ubóstwa wśród emerytów samodzielnie gospodarujących oraz
w rodzinach emeryckich jest niższy niż wśród osób pracujących.
Ubóstwo emerytów jest wysokie głównie w rodzinach
wielopokoleniowych (z dziećmi).

Do danych historycznych (co było) dodajemy scenariusze (co będzie). Pa- 
trzymy w szczególności na to, co wydarzy się z ubóstwem w najbliższych 
dekadach. Korzystamy z prognoz demograficznych i skupiamy się na sytuacji 
osób, które będą osiągać wiek emerytalny po 2030 roku.

Wraz z wzrostem długości trwania życia, ubóstwo osób starszych 
zasadniczo wzrośnie.

Dostarczamy szacunki występowania ubóstwa Zebraliśmy najlepsze dane 
jakie są i na ich podstawie przedstawiamy zestaw spójnych i porównywalnych 
szacunków zasięgu ubóstwa w Polsce. Publikujemy je online, dzięki czemu 
każdy może:

analizować zmiany ubóstwa w czasie (np. gdy wprowadzane były rozmaite 
polityki publiczne),
porównywać skalę ubóstwa pomiędzy grupami społecznymi.

Na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat wprowadzano w Polsce wiele różnych 
świadczeń i zasiłków. Takie zmiany w wydatkach na świadczenia i emerytury 
przekierowują środki od jednych grup społecznych do innych, czasem pod 
hasłem walki z ubóstwem, czasem pod innymi hasłami. Istniejące dane 
o ubóstwie pełne są „białych plam”: z roku na rok zmienia się definicja 
ubóstwa albo grupa społeczna, dla której podano wskaźniki. Trudno więc 
oceniać skutki tych programów.

Trudno się odnaleźć w dyskusji o wsparciu dla osób ubogich, gdy publikowa- 
ne wskaźniki odnoszą się do grup tak pojemnych, że należą do nich często 
osoby bardzo majętne. Nawet poważne instytucje mylą pojęcia i definicje.

W tym raporcie nie oceniamy, czy stosowane rozmaite progi ubóstwa to 
stosowne miary sytuacji życiowej, w tym w szczególności warunków 
życia osób starszych, nierzadko wymagających specjalistycznej opieki 
pielęgniarskiej i leków na choroby przewlekłe. Rozumiejąc ułomność 
pomiaru ubóstwa, mamy nadzieję, na opartą na faktach dyskusję 
o sensie emerytury minimalnej, metodologii definiowania progów 
ubóstwa w poszczególnych grupach społecznych oraz skutecznych 
metod minimalizowania jego zasięgu.
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Dlaczego ten raport?



Dostępne dotąd dane o ubóstwie w Polsce są „dziurawe” i „dziwne”
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W niniejszym raporcie zapełniamy białe plamy i dostarczamy wnioski na 
temat trendów dot. ubóstwa w Polsce w latach 1993-2019. Te historyczne 
trendy przedstawiamy na tle symulacji dotyczących ubóstwa w perspektywie 
najbliższych kilku dekad.

Choć Główny Urząd Statystyczny publikuje dane o zasięgu ubóstwa w Pol- 
sce, nie można na tej podstawie rzetelnie wnioskować ani o trendach w 
ubóstwie, ani o tym, czy dana grupa społeczna jest nim wyjątkowo zagro- 
żona. GUS zbiera indywidualne dane o dochodach i wydatkach w Badaniu 
Budżetów Gospodarstw Domowych. Na podstawie tych danych publikuje 
raporty z rozmaitymi wskaźnikami nt. ubóstwa. Raporty GUS za kolejne lata 
zmieniały: (a) stosowaną definicję ubóstwa; oraz (b) definicje grup społecznych, 
których te miary dotyczą.

Prześledziwszy wszystkie raporty GUS, znaleźliśmy przede wszystkim „białe 
plamy”. By stworzyć ten i tak dziurawy jak ementaler wykres, trzeba było 
skorzystać z wielu niepowiązanych źródeł danych też poza GUS. Białe plamy 
biorą się z tego, że kolejna roczna publikacja GUS zmienia definicje sprawozda-
wanej miary ubóstwa, grupę społeczną lub bardziej zasadniczo metodykę 
pomiaru. W konsekwencji nie da się porównywać w czasie ubóstwa w jednym 
punkcie z ubóstwem w innym punkcie lub ocenić, czy wzrasta, spada i w 
których grupach. Trudno jest więc ocenić, na ile są potrzebne np. nowe 
świadczenia dla emerytów (czasem potocznie nazywane „trzynastą emeryturą”).

Osobną trudnością jest to, że raporty GUS odnoszą się do nieintuicyjnych 
grup społecznych. Trudno dyskutować rozsądnie o ograniczaniu ubóstwa w 
grupie tak pojemnej jak pracujący, czyli 16 mln osób w Polsce: w tej grupie są 
często przecież osoby majętne. Nie inaczej jest z rolnikami czy emerytami. By 
lepiej zrozumieć zjawisko ubóstwa trzeba zamiast tak po- jemnej kategorii 
zrozumieć lepiej rolę sytuacji rodzinnej, charakteru pracy, czy dostępu do 
sprawnie funkcjonującego rynku pracy.

Dane dotyczą ubóstwa relatywnego. Część danych na podstawie publikacji GUS 
„Sytuacja bytowa gospodarstw domowych”, poza tym wykorzystano publikacje Adama 
Szulca (Measurement of poverty in Poland in 1980s, Review of Income and Wealth, 
41(2), 1995 oraz Poverty in Poland during the 1990s: are the results robust, Review of 
Income and Wealth, 52(3), 2006).
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(Nie)Dostępność danych nt. ubóstwa w Polsce



Jak się mierzy ubóstwo?
Foundation of Admirers and Mavens of Economics 
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Mnogość definicji: minimum egzystencji > minimum socjalne > ubóstwo względne
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Pomiar ubóstwa opiera się zawsze na niedoskonałych miarach. Wyobraźmy sobie studenta niemieszkającego z rodzicami, ale utrzymywanego przez nich. U takiej 
osoby może nie być żadnego związku między dochodami (najprawdodobniej niewielkimi) i konsumpcją (która zależy od majętności i szczodrości rodziców). Dlatego 
zjawisko ubóstwa trzeba oglądać zarówno z perspektywy dochodów jak i konsumpcji.

Nie mniejszym wyzwaniem są progi ubóstwa, czyli kwoty poniżej której uznajemy osobę za ubogą. Jak ustala się takie progi?

Granicę ubóstwa absolutnego wyznaczają kwoty ustalone w ustawach lub wyznaczone 
przez badaczy ubóstwa. W Polsce progi ubóstwa wg ustawy wyznacza minister właści- 
wy ds. zabezpieczenia społecznego. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) obserwuje 
wzorce konsumpcji rodzin w Polsce i tworzy koszyk dóbr i usług, które badacze uważają 
za podstawowe. Znając ten koszyk, IPiSS wyznacza niezbędny poziom konsumpcji.

Granicę ubóstwa relatywnego wyznacza konsumpcja lub dochody społeczeństwa. 
Przykładowo, gdy w danej społeczności średnio miesięcznie na konsumpcję wydaje się 3000 
zł, za granicę ubóstwa relatywnego przyjąć możemy 50% tej kwoty, czyli 1500 zł. Gdy średnia 
konsumpcja rośnie, coraz wyższa staje się kwota, poniżej której mówimy o ubóstwie. Zamiast 
do średniej możemy odnosić ubóstwo do mediany, czyli konsumpcji albo dochodów osoby 
dokładnie w środku pomiędzy najbardziej i najmniej majętnymi.

Progi ubóstwa relatywnego oparte na konsumpcji bazują na precyzyjnej informacji z badań 
ankietowych o wszystkich wydatkach gospodarstw domowych. Uczestnicy badania 
wypełniają codziennie przez miesiąc dzienniczek zapisując w nim poszczególne wydatki.

Minimum egzystencji (ubóstwo absolutne) przyjmowane jako granica ubóstwa skrajnego. 
IPiSS uwzględnia jedynie najważniejsze potrzeby, których niezaspokojenie oznacza brak 
podstawowych środków niezbędnych do życia. Minimum egzystencji zapewnia przeżycie 
w dobrym zdrowiu w krótkim czasie: ochronę przed głodem i bezdomością.
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Inne są koszty życia, gdy gospodaruje się w pojedynkę, a inne, gdy gospodarstwo domowe liczy kilka osób. Dlatego często miary ubóstwa koryguje się o tzw. skalę ekwiwalentności. 
Przykładowo, wagę 1 przypisuje się pierwszej osobie w gospodarstwie domowym w wieku 14 lat i więcej; 0.7 – każdej następnej osobie w tym wieku; 0.5 – każdemu dziecku w wieku 
poniżej 14 lat. Oznacza to, że granica ubóstwa dla czteroosobowej rodziny dwojga dorosłych z dwójką małych dzieci nie jest 4 razy wyższa, a jedynie 2.7 razy wyższa niż dla osoby 
gospodarującej samodzielnie. Inną skalę proponuje Eurostat: 1, 0.5 i 0.3, co daje 2.1 raza.

Minimum socjalne (ubóstwo absolutne) to kwota, która pokrywa nie tylko najwęziej zdefi- 
niowane potrzeby egzystencji, ale również możliwość uczestnictwa w życiu obywatelskim, 
społecznym i kulturalnym. Koszyk dóbr uwzględniony przez IPiSS uwzględnia minimum 
egzystencji oraz koszty komunikacji i łączności, wydatki na kształcenie i wychowanie dzieci, 
na kontakty rodzinne i towarzyskie oraz skromne uczestnictwo w kulturze.

Progi ubóstwa relatywnego oparte na dochodzie bazują na mniej precyzyjnej informacji 
o dochodach: ludzie zaokrąglają sprawozdawane kwoty, czasem także zapominają 
o niektórych źródłach dochodu. Niestety jesteśmy skazani na dane ankietowe, bo w 
Polsce nie istnieją dane porónywalne dla wszystkich grup społecznych, z których można 
byłoby wnioskować o średnich czy medianowych dochodach.



Progi ubóstwa w Polsce – ogólne zasady i obowiązujące wartości

04

Dla niektórych człowiek ubogi to taki, który nie może pozwolić sobie na wykupienie podstawowych leków, a dla innych to ktoś, kto z powodów finansowych musi 
rezygnować z urlopu. Każda z miar ubóstwa zakłada, że osoba z konsumpcją lub dochodem w wysokości x zł jest uboga, ale jeśli wydaje lub zarabia nawet 1 zł więcej, 
to już nią nie jest. Poza tym progi ubóstwa różnią się. Dlatego osoba o określonym miesięcznym dochodzie czy poziomie wydatków według jednego wskaźnika może 
być skasyfikowana jako uboga, a według innego – nie. Różnić się będą zatem także miary zasięgu ubóstwa w społeczeństwie.
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na podstawie konsumpcji: konsumpcja < 50% średniej (na podstawie danych za 2020) 
na podstawie dochodu: dochód < 60% mediany (na podstawie danych za 2020)

W badaniach ankietowych często brakuje osób bardzo majętnych (niełatwo jest wylosować ichdom/mieszkanie). Ludzie 
często zaokrąglają swoje deklarowane dochody. Konsumpcję mierzy się na podstawie dzienniczków, do których badani 
wpisują wszystkie wydatki przez miesiąc.

minimum egzystencji dotyczy konsumpcji (w 2021) 
Pokrywa najważniejsze potrzeby (mieszkanie, czysta woda, leki, podstawowa żywność i odzież).
minimum socjalne dotyczy konsumpcji (w 2021)
Pokrywa także możliwość uczestnictwa w życiu obywatelskim, społecznym i kulturalnym.

minimum ustawowe dotyczy dochodów i nikt nie mierzy zasięgu ubóstwa wg tej miary
Kwota (obowiązująca od 01.01.2022), która uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy 
społecznej (między 30 i 719 zł miesięcznie). Pomoc społeczna ocenia zarobki na podstawie PIT i innych dokumentów. Uwaga: 
nie stosuje się skali ekwiwalentności, są tylko dwa progi (dla osoby samotnie gospodarującej oraz na osobę w gospodarstwie 
wieloosobowym).

Foundation of Admirers and Mavens of Economics 
Research in Applied Economics 

 

Progi relatywne (wynikają z badań ankietowych na temat zachowań całego społeczeństwa i zależą od jego bogactwa oraz skłonności do konsumowania)

Progi absolutne (kwoty podane przez urzędy lub inne instytutcje) dotyczące konsumpcji, które ustala Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Progi absolutne (kwoty podane przez urzędy lub inne instytutcje) dotyczące dochodów, które ustala minister ds. zabezpieczenia społecznego

1 905 zł
2 849 zł

jeden dorosły dwoje dorosłych i dziecko

866 zł 
1 295 zł 

1 663 zł

3 404 zł

671 zł 

1 362 zł 

1 800 zł776 zł 
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Ubóstwo w Polsce dotyczy
najczęściej rodzin z dziećmi



Zasięg ubóstwa relatywnego jest stały, ubóstwo absolutne się zmniejsza
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Konsumpcja poniżej minimum egzystencji oznacza warunki bytowe nie- 
wystarczające do przetrwania w długim okresie. Zjawisko to dotyka ok. 5% 
osób w Polsce, a sięgało nawet 9% w latach historycznie najwyższego 
bezrobocia przed wstąpieniem Polski do UE i uruchomieniem programu dopłat 
bezpośrednich dla rolników.

Przez cały okres transformacji miary ubóstwa relatywnego tak oparte na 
konsumpcji jak i na dochodzie pozostawały na zbliżonym poziomie 12-15% 
(wyjątek stanowią lata 2003-2005, czyli okres wysokiego bezrobocia). Zasięg 
ubóstwa relatywnego pozostaje o około 8 punktów procentowych wyższy, niż 
gdy próg stanowi minimum egzystencji.

Odsetek rodzin, których dochód kwalifikuje do otrzymywania świadczeń 
społecznych, czyli zasięg tzw. ubóstwa ustawowego należy interpretować

z ostrożnością. Dochody sprawozdane ankieterom GUS przez rodziny 
uczestniczące w badaniu nie muszą być tożsame z tymi, które trzeba 
udokumentować w przypadku ubiegania się o świadczenie. Warto jednak 
podkreślić, że zasięg ubóstwa ustawowego nie odbiegał znacząco od miar 
relatywnych przez pierwsze 15 lat transformacji. W późniejszym okresie 
aktualizowano progi ustawowe powoli lub całkowicie je zamrażano, co 
zmniejszało dostępności pomocy społecznej. Odsetek osób ubogich wg miar 
relatywnych pozostawał względnie stały.

Zdecydowny spadek ubóstwa wg minimum socjalnego to efekt przede 
wszystkim zmian w metodologii obliczania progu przez IPiSS. O ile w latach 
1990. na ograniczenia w życiu społecznym, kulturowym i obywatelskim 
narażona była nawet połowa (!) rodzin w Polsce, o tyle od połowych lat 2000. 
ryzyko to dotyka przeciętnie ok. 30-35% rodzin.
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Zasięg ubóstwa relatywnego jest stały, ubóstwo absolutne się zmniejsza

Konsumpcja poniżej minimum egzystencji oznacza warunki bytowe nie-
wystarczające do przetrwania w długim okresie. Zjawisko to dotyka ok.
5% osób w Polsce, a sięgało nawet 9% w latach historycznie najwyższego
bezrobocia przed wstąpieniem Polski do UE i uruchomieniem programu
dopłat bezpośrednich dla rolników.

Przez cały okres transformacji miary ubóstwa relatywnego tak oparte
na konsumpcji jak i na dochodzie pozostawały na zbliżonym poziomie 12-
15% (wyjątek stanowią lata 2003-2005, czyli okres wysokiego bezrobocia).
Zasięg ubóstwa relatywnego pozostaje o około 8 punktów procentowych
wyższy, niż gdy próg stanowi minimum egzystencji.

Odsetek rodzin, których dochód kwalifikuje do otrzymywania świadczeń
społecznych, czyli zasięg tzw. ubóstwa ustawowego należy interpreto-

wać z ostrożnością. Dochody sprawozdane ankieterom GUS przez rodzi-
ny uczestniczące w badaniu nie muszą być tożsame z tymi, które trzeba
udokumentować w przypadku ubiegania się o świadczenie. Warto jednak
podkreślić, że zasięg ubóstwa ustawowego nie odbiegał znacząco od miar
relatywnych przez pierwsze 15 lat transformacji. W późniejszym okresie
aktualizowano progi ustawowe powoli lub całkowicie je zamrażano, co
zmniejszało dostępności pomocy społecznej. Odsetek osób ubogich wg
miar relatywnych pozostawał względnie stały.

Zdecydowny spadek ubóstwa wg minimum socjalnego to efekt przede
wszystkim zmian w metodologii obliczania progu przez IPiSS. O ile w
latach 1990. na ograniczenia w życiu społecznym, kulturowym i obywatel-
skim narażona była nawet połowa (!) rodzin w Polsce, o tyle od połowych
lat 2000. ryzyko to dotyka przeciętnie ok. 30-35% rodzin.
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Kto jest w Polsce ubogi?

Na wykresie przedstawiono najnowsze dostępne dane z Badania Budżetów Gospodarstw
Domowych (2020). Na wykresie, jako próg ubóstwa, zastosowano konsumpcję niższą niż
50% średniej konsumpcji w tym roku. Około 13% rodzin w Polsce spełniło to kryterium.
Alternatywne miary dostępne online.
Nazwy grup społecznych podążają za międzynarodowym standardem: K – kids, SI – Single
Income (samodzielny rodzic), DI – Double Income (dwoje rodziców), M – Multigenera-
tional. By ułatwić porównanie, wykorzystano spójne z raportami GUS definicje grup EM
– emeryci, P – pracujący, R – rolnicy.

Emeryci (EM) to grupa najmniej narażona na ubóstwo. Odsetek osób z
konsumpcją niższą niż 50% średniej jest obecnie praktycznie identyczny
jak w grupie osób pracujących (P).

Poza kategoriami stosowanymi przez GUS sprawdziliśmy zasięg ubóstwa
w rodzinach. Porównaliśmy rodziny, gdzie pracuje oboje rodziców i jest
przynajmniej jedno dziecko (DIK) oraz rodziny z samodzielnym rodzicem
(SIK). W tej drugiej grupie rodzin zasięg ubóstwa jest wyraźnie wyższy.
Najtrudniejsza sytuacja dotyka rodziny wielopokoleniowe z dziećmi (MIK).

Stopy ubóstwa w gospodarstwach utrzymujących się głównie z emerytur
(EM) są znacząco niższe, niż wśród rodzin, w których mieszka emeryt, ale
emerytura nie jest głównym źródłem dochodu (MIK). Trudniejsza sytu-
acja materialna rodzin wielopokoleniowych w wielu przypadkach może być
w tym samym stopniu przyczyną, co skutkiem: kolejne pokolenia często
muszą mieszkać wspólnie, by w ogóle domknąć domowy budżet.

W Polsce historycznie wysokie jest ubóstwo wśród rodzin rolniczych (R),
czyli takich, w których głównym źródłem dochodu jest działalność rolni-
cza. Są to często rodziny wielopokoleniowe, gospodarujące nietowarowo,
statystycznie często na gruntach o niskiej płodności. Wysoka zmienność
dochodów w ciągu roku i ich nieprzewidywalność utrudnia utrzymywanie
stabilnego poziomu satysfakcjonującej konsumpcji.
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roku i ich nieprzewidywalność utrudnia utrzymywanie stabilnego poziomu 
satysfakcjonującej konsumpcji.

Na wykresie przedstawiono najnowsze dostępne dane z Badania Budżetów 
Gospodarstw Domowych (2020). Na wykresie, jako próg ubóstwa, zastosowano 
konsumpcję niższą niż 50% średniej konsumpcji w tym roku. Około 13% rodzin w Polsce 
spełniło to kryterium. Alternatywne miary dostępne online.
Nazwy grup społecznych podążają za międzynarodowym standardem: K – kids, 
SI – Single Income (samodzielny rodzic), DI – Double Income (dwoje rodziców), 
M – Multigenerational. By ułatwić porównanie, wykorzystano spójne z raportami GUS 
definicje grup EM – emeryci, P – pracujący, R – rolnicy.
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Wśród emerytów zasięg ubóstwa jest nawet trzykrotnie wyższy w rodzinach 
wielopokoleniowych niż w gospodarstwach emeryckich. Samodzielnie 
gospodarujący emeryci deklarują konsumpcję najczęściej powyżej relatyw- 
nego progu ubóstwa. Emeryci mieszkający wspólnie mają nieco wyższą 
konsumpcję na osobę i zdecydowanie niższy zasięg ubóstwa liczony w oparciu 
o dochody: suma dwóch emerytur nie wystarcza do przekroczenia progu 
ubóstwa w 12% gospodarstw. Za to w rodzinach wielopokoleniowych aż 20% 
emerytów mieszka w gospodarstwach ubogich wg progu dochodowego i 30% 
wg progu konsumpcji.

Miary ubóstwa relatywnego są bardzo wrażliwe na nasz cykl życia. Przykła- 
dowo ktoś przez całe życie zawodowe prowadził działalność gospodarczą, 
odprowadzając minimalne składki – taka osoba nie mogła się spodziewać 
wysokiej emerytury i oszczędzała dużo, by samodzielnie finansować 
satysfakcjonujący poziom konsumpcji. Przy niskiej emeryturze (dochód) 
klasyfikuje się jako osoba uboga, ale wg progu konsumpcji – już nie.

Jest jednak także inny przykład: osoba starsza, uboga, otrzymująca pomoc 
finansową z powodu ubóstwa, np. od państwa i od rodziny. Ktoś taki także 
odnotuje poziom konsumpcji przewyższający bieżące dochody. Podobnie 
będzie to wyglądało w danych, jeśli w celu sfinansowania bieżących potrzeb 
osoba ta wyprzedaje lub wynajmuje swoją własność. Nawet jeśli jej konsumpcja 
w danym miesiącu przekracza próg ubóstwa – nie przestaje być de facto uboga.
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Na wykresie przedstawiono najnowsze dostępne dane z Badania Budżetów 
Gospodarstw Domowych (2020). Jako próg ubóstwa zastosowano konsumpcję niższą 
niż 50% średniej konsupmcji w tym roku (kolor ciemny) oraz dochód niższy niż 60% 
mediany dochodu (kolor jaśniejszy). Zastosowano objaśnienia EM – emeryci, 
s – samodzielne, d – dwoje emerytów, MSIK oraz MDIK – rodziny wielopokoleniowe 
z jednym lub więcej emerytem. Osoby starsze najczęściej nie zwiększają oszczędności, 
a ich konsumpcja może syste- matycznie przekraczać bieżący dochód z powodu 
zgromadzonych w okresie aktywności zawodowej oszczędności.

Ubóstwo osób starszych

Ubóstwo osób starszych częściej dotyka osoby w rodzinach wielopokoleniowych

Wśród emerytów zasięg ubóstwa jest nawet trzykrotnie wyższy w rodzi-
nach wielopokoleniowych niż w gospodarstwach emeryckich. Samodzielnie
gospodarujący emeryci deklarują konsumpcję najczęściej powyżej relatyw-
nego progu ubóstwa. Emeryci mieszkający wspólnie mają nieco wyższą
konsumpcję na osobę i zdecydowanie niższy zasięg ubóstwa liczony w
oparciu o dochody: suma dwóch emerytur nie wystarcza do przekroczenia
progu ubóstwa w 12% gospodarstw. Za to w rodzinach wielopokolenio-
wych aż 20% emerytów mieszka w gospodarstwach ubogich wg progu
dochodowego i 30% wg progu konsumpcji.

Miary ubóstwa relatywnego są bardzo wrażliwe na nasz cykl życia. Przykła-
dowo ktoś przez całe życie zawodowe prowadził działalność gospodarczą,
odprowadzając minimalne składki – taka osoba nie mogła się spodzie-
wać wysokiej emerytury i oszczędzała dużo, by samodzielnie finansować
satysfakcjonujący poziom konsumpcji. Przy niskiej emeryturze (dochód)
klasyfikuje się jako osoba uboga, ale wg progu konsumpcji – już nie.

Jest jednak także inny przykład: osoba starsza, uboga, otrzymująca po-
moc finansową z powodu ubóstwa, np. od państwa i od rodziny. Ktoś taki
także odnotuje poziom konsumpcji przewyższający bieżące dochody. Po-
dobnie będzie to wyglądało w danych, jeśli w celu sfinansowania bieżących
potrzeb osoba ta wyprzedaje lub wynajmuje swoją własność. Nawet jeśli
jej konsumpcja w danym miesiącu przekracza próg ubóstwa – nie przestaje
być de facto uboga.

Ubóstwo osób starszych

Na wykresie przedstawiono najnowsze dostępne dane z Badania Budżetów Gospodarstw
Domowych (2020). Jako próg ubóstwa zastosowano konsumpcję niższą niż 50% średniej
konsupmcji w tym roku (kolor ciemny) oraz dochód niższy niż 60% mediany dochodu
(kolor jaśniejszy). Zastosowano objaśnienia EM – emeryci, s – samodzielne, d – dwoje
emerytów, MSIK oraz MDIK – rodziny wielopokoleniowe z jednym lub więcej emerytem.
Osoby starsze najczęściej nie zwiększają oszczędności, a ich konsumpcja może syste-
matycznie przekraczać bieżący dochód z powodu zgromadzonych w okresie aktywności
zawodowej oszczędności.
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Wśród rodzin w Polsce około 1% to gospodarstwa wielopokoleniowe z jednym 
rodzicem, a około 3% to rodziny wielopokoleniowe z dwojgiem rodziców. 
Zasięg ubóstwa w tych grupach jest bardzo wysoki, przekraczając w niektórych 
okresach nawet 40% ubóstwa relatywnego oraz 15% według kryterium 
minimum egzystencji. Ponad połowa takich rodzin konsumuje poniżej 
minimum socjalnego, co w praktyce oznacza, że nie mogą sobie pozwolić 
na korzystanie z kultury oraz pełnię uczestnictwa w życiu obywatelskim.

Ta narracja ma się jednak nijak do gospodarstw emeryckich per se. Syste- 
matycznie około 10-12% takich rodzin lub osób samodzielnie gospodarujących 
cechują konsumpcja lub dochód poniżej progów ubóstwa relatywnego 
i wskaźniki te nie zmieniały się zasadniczo przez cały okres transformacji. 
Podobnie stabilny jest odsetek emerytów z konsumpcją poniżej minimum 
egzystencji, mowa o maksymalnie 2%.

Skąd zatem przekonanie, że emeryci to w Polsce grupa społeczna wyjątkowo 
potrzebująca transferów społecznych? Nie ma dla niego potwierdzenia w 
danych.

Trudno powiedzieć, skąd wzięła się narracja o ubóstwie emerytów w Polsce

Wśród rodzin w Polsce około 1% to gospodarstwa wielopokoleniowe z
jednym rodzicem, a około 3% to rodziny wielopokoleniowe z dwojgiem ro-
dziców. Zasięg ubóstwa w tych grupach jest bardzo wysoki, przekraczając
w niektórych okresach nawet 40% ubóstwa relatywnego oraz 15% według
kryterium minimum egzystencji. Ponad połowa takich rodzin konsumuje
poniżej minimum socjalnego, co w praktyce oznacza, że nie mogą sobie
pozwolić na korzystanie z kultury oraz pełnię uczestnictwa w życiu oby-
watelskim.

Ta narracja ma się jednak nijak do gospodarstw emeryckich per se. Syste-
matycznie około 10-12% takich rodzin lub osób samodzielnie gospodarują-
cych cechują konsumpcja lub dochód poniżej progów ubóstwa relatywnego
i wskaźniki te nie zmieniały się zasadniczo przez cały okres transformacji.
Podobnie stabilny jest odsetek emerytów z konsumpcją poniżej minimum
egzystencji, mowa o maksymalnie 2%.

Skąd zatem przekonanie, że emeryci to w Polsce grupa społeczna wy-
jątkowo potrzebująca transferów społecznych? Nie ma dla niego po-
twierdzenia w danych.
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Dotąd raport pokazywał, na ile starość Polaków jest zagrożona ubóstwem. 
A co z przyszłością? Czy dzisiejsi czterdziesto- albo trzydziestolatkowie mają 
zabezpieczoną starość?

Jedną z najważniejszych tendecji w krajach rozwiniętych na przestrzeni kilku 
dekad jest dalsze wydłużanie się trwania życia. W horyzoncie nadchodzących 
20 lat przeciętny 65-latek spodziewa się żyć o 5-7 lat dłużej niż osoba, która 
obecnie kończy 65 lat, często w dobrym zdrowiu. Ten imponujący wzrost 
długowieczności wiąże się również z poprawą zdrowia, a tym samym 
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wy opis modelu zawarto w załączniku.

Na pytanie o ubóstwo na starość przyszłych pokoleń odpowiadamy za pomocą modelu. 
Budujemy w komputerze gospodarkę, którą „zamieszkują” ludzie podobni do tych żyją- 
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otrzymują tak- że różne wynagrodzenia. Łącznie replikujemy 120 różnych wzorców 
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Dlaczego nie zaoszczędzimy sami na tzw. „godną starość”?
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Wszyscy uważamy się za ostrożnych, zapobiegliwych, wierzymy, że umiemy 
zatroszczyć się o przyszłość własną i bliskich. Wielu ma swoje przesprytne 
strategie, aby na starość nie zabrakło im środków do życia. Kłopot w tym, że 
gdy przychodzi co do czego, to wysoki odsetek osób starszych nie może sobie 
pozwolić z własnej kieszeni na niezbędny poziom opieki pod koniec życia. Jak 
argumentują Marshall et al. (2011), w USA osoby starsze o niższych dochodach 
wydają z własnej kieszeni na leki o ok. 30% mniej niż osoby starsze o mediano-
wych dochodach – a przecież nie ma powodu, by myśleć, że potrzebują mniej 
leków czy rehabilitacji. Za sprawą nieregularnego dostępu do leków i 
niewystarczającej rehabilitacji osoby o niższych dochodach żyją krócej i w 
gorszym zdrowiu (Hemmelgarn et al. 2007, Mohile et al. 2015, Lilley et al. 
2016). Choć wszyscy lubimy myśleć, że mamy mądry sposób na zabezpiecze-
nie naszej przyszłości, dużej części z nas się to ostatecznie nie udaje.

W naszym modelu im dłużej żyjemy, tym więcej oszczędzamy – chcemy za 
pomocą prywatnych oszczędności uzupełniać emeryturę i utrzymać wyższy 
niż emerytura poziom konsumpcji na starość. Im dłuższy okres po zaprzestaniu 
pracy, tym więcej musimy zaoszczędzić. Dlatego długowieczność zwiększa 
ryzyko ubóstwa na starość. Mechanizm ten jest silniejszy w krajach z systemem

emerytalnym takim jak w Polsce: świadczenie emerytalne będzie tym niższe, 
im dłuższe będzie życie na emeryturze ceteris paribus.

W praktyce nie zawsze jesteśmy w pełni homo oeconomicusem. Części z nas 
może brakować zdolności przewidzenia, co dokładnie wydarzy się z demogra-
fią i jak do zmian w dalszym trwaniu życia dostosują się inni i cała gospodarka. 
Ludzie generalnie okazują się zadziwiająco słabi w przewidywaniu dalszego 
trwania życia: o ile mamy podstawową intuicję na temat czynników, które 
sprzyjają długowieczności (m.in. wykonywany zawód, styl życia, dieta, płeć 
itp.), o tyle zazwyczaj nasze oczekiwania dotyczące liczby lat życia są znacząco, 
niższe niż wynikałoby to z wiedzy demograficznej.

Część z nas ma również ograniczone możliwości inwestowania oszczędności z 
rynkową stopą zwrotu: trudno ją uzyskać na depozycie w banku. Nie bez 
znaczenia jest też fakt, że wiedza na temat rynku finansowego, dostęp do 
usługodawców oraz skłonność do zapoznania się z zasadami inwestowania w 
prawdziwym świecie nie przychodzą za darmo. Mówiąc językiem modeli 
ekonomicznych, oznacza to, że mamy zdolność gromadzenia majątku, ale 
niekoniecznie pomnażania go na rynku finansowym.
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Czy możemy ograniczyć ubóstwo na starość?
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W miarę jak wydłuża się dalsze trwanie życia, emerytura z systemu pu- 
blicznego będzie coraz niższa. Jedynym sposobem zabezpieczenia się przed tą 
sytuacją jest skompensowanie niższych emerytur własnymi oszczędnościami. 
Kłopot w tym, że im dłuższy okres po zaprzestaniu pracy, tym więcej musimy 
zaoszczędzić.

Trudno zapewnić właściwy poziom oszczędności bez dostępu do rynku 
kapitałowego. Z jednej strony odkładając oszczędności na depozycie w banku, 
trudno osiągnąć satysfakcjonującą stopę zwrotu – przy niższych odsetkach 
korzyści z oszczędzania naturalnie maleją, więc wchodzimy w starość z 
mniejszą poduszką aktywów.

Z drugiej strony trudno oczekiwać, że masowo staniemy się wyrafinowanymi 
inwestorami zdolnymi samodzielnie i bez wysokich opłat skonstruować portfel 
inwestycji gwarantujący rynkową stopę zwrotu.

W wielu krajach rozwiązaniem tego problemu są instrumenty dobrowolnego 
oszczędzania wraz z tzw. rentami dożywotnimi (czasem nazywanymi 
anuitetem). Pierwsze ich praktyczne zastosowanie to 1706 r., William Talbot i 
Sir Thomas Allen i ich Amicable Society for Perpetual Assurance Office 
założone w Londynie: wpłacając składkę w określonej wysokości pomiędzy 12. 
a 55. rokiem życia, można było otrzymać stałe świadczenie dożywotnie

dla siebie lub rodziny. Niedługo później, w 1762 powstało Equitable Life 
Assurance Society. Ani Amicable Society ani ELAS nie bankrutowały, bo umiały 
policzyć, ile osób średnio dożyje w ogóle 55. roku życia w Londynie wczesnego 
XVIII wieku, oraz jak długo potem będą żyć. Umieli to policzyć, bo od połowy 
XVII wieku, demografowie (m.in. Edmond Halley, Richard Price i Augustus de 
Morgan) tworzyli tzw. tablice przeżycia, czyli obliczali szanse dożycia 
następnych urodzin dla każdego kolejnego rocznika.

Atrakcyjność programów dobrowolnego oszczędzania polega nie tylko na tym, 
że dają ubezpieczenie od ryzyka ubóstwa na starość – ale także na tym, że 
oferują rynkową stopę zwrotu z oszczędności. To fundamental- na zmiana dla 
przeciętnego gospodarstwa domowego, które zazwyczaj ma dostęp do lokaty 
bankowej.
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Wszystkie kraje Europy Środkowej i Wschodniej mają system zdefiniowanej składki, czyli 
„dostajesz tyle, ile uzbierałeś”. Dlatego właśnie problem wzrostu ubóstwa osób 
starszych dotyczy wszystkich krajów naszego regionu, bo wszystkie te kraje w podobny 
sposób zreformowały swoje systemy emerytalne oraz w podobnym stopniu 
doświadczają wydłu- żania się życia. W Polsce skala ubóstwa będzie większa z uwagi na 
niższy niż u sąsiadów wiek emerytalny.



Instrumenty oszczędzania na emeryturę mogą zmniejszyć ubóstwo na starość
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W modelu przeprowadziliśmy symulację, co by było, gdyby wszyscy zyskali 
dostęp do instrumentu pozwalającego osiągnąć rynkową stopę zwrotu 
w ramach instrumentu dobrowolnego oszczędzania wraz z anuitetem.

Stopa ubóstwa w Polsce byłaby niższa nawet o 10 pkt 
procentowych w porównaniu do scenariusza braku zmian.

W praktyce taki instrument niweluje wzrost ubóstwa na skutek 
wydłużenia się trwania życia.

W scenariuszu bazowym zakładamy, że ok 30% gospodarstw domowych to 
tzw. sprytni inwestorzy, a pozostali nie osiągają rynkowej stopy zwrotu. Nikt 
nie ma dostępu do annuitetu, czyli nawet sprytni inwestorzy nie mogą się 
zabezpieczyć przed ryzykiem przeżycia własnych oszczędności.

W scenariuszu reformy zakładamy, że wszystkie gospodarstwa domowe 
otrzymują rynkową stopę zwrotu ze swoich oszczędności, a po przejściu na 
emeryturę otrzymują dożywotnio proporcjonalną rentę. 

 

 

Foundation of Admirers and Mavens of Economics
Group for 

 

 

 

 

 

GRAPE  Working Paper # 1 

How (Not) to Make Women W
Karolina Goraus, Joanna Tyrowicz, Lucas van d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAME | GRAPE

Korzystając z modelu sprawdziliśmy, czy lepszy dostęp do rynku kapitałowego jest 
w stanie uchronić przyszłych emerytów przed ubóstwem. Ciągłe linie są identyczne jak 
na stronie 9. Linia przerywana pokazuje tę samą kategorię: odpowiednio ubóstwo 
względne, gdy za próg ubóstwa przyjmiemy 50% średniej konsumpcji lub 60% 
medianowego dochodu. Parametry modelu są skalibrowane tak, by odzwierciedlać 
zależności gospodarki Polski. Szczegółowy opis modelu zawarto w załączniku.

Wspierając oszczędzanie na starość znacząco obniżymy ubóstwo
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O nas: GRAPE - Group for Research in APplied Economics
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GRAPE powstała w 2011 roku jako inicjatywa naukowców-ekonomistów 
z różnych ośrodków badawczych w Polsce i za granicą. Tworzymy przestrzeń 
(fizyczną i organizacyjną), w której w tygodniu i od święta naukowcy 
z dorobkiem pracują ze sobą i z doktorantami, i studentami nad realnymi 
pytaniami związanymi z gospodarką i ekonomią. Obecnie GRAPE jest #6 
instytucją badawczą w tej dziedzinie w Polsce wg międzynarodowego ran- 
kingu Ideas/RepEc.

Od 2015 roku GRAPE jest prowadzona przez FAME (Fundacja Adeptów 
i Miłośników Ekonomii), czyli organizację pozarządową. FAME nie prowadzi 
działalności gospodarczej, a pozyskane środki finansowe przekazywane są 
w 100% na działalność statutową; a członkowie zarządu ani założyciele nie 
pobierają wynagrodzenia za pracę na rzecz FAME.

Badania FAME|GRAPE finansowane są głównie na podstawie grantów: pro- 
ponujemy projekty badawcze takim instytucjom jak Narodowe Centrum 
Nauki, Komisja Europejska czy National Science Foundation. Zdobyte projekty 
pozwalają finansować stypendia dla doktorantów i sprzęt do pracy.

Autorki dziękują Aleksandrze Bałamut za pomoc w opracowaniu danych 
BBGD na potrzeby niniejszego raportu.
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Dodatek: skąd dane o dochodach i konsumpcji gospodarstw domowych?

14

Co roku GUS przeprowadza w Polsce Badanie Budżetów Gospodarstw 
Domowych (BBGD). W tym celu losuje kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw 
domowych, reprezentatywnych dla całej populacji ok. 13 mln gospodarstw 
domowych w Polsce. Dzięki zastosowaniu konkretnej metodologii losowania 
gospodarstw domowych, wyniki BBGD można uogólniać na sytuację w całej 
Polsce.

W grupie wylosowanych gospodarstw przeprowadzana jest ankieta doty- 
cząca danej rodziny. Kluczowa część badania przebiega w ten sposób, że każde 
z wylosowanych gospodarstw domowych przez miesiąc notuje swoje 
rozchody w książeczkach budżetowych. Poza tym każdy członek rodziny 
podaje swój wiek, płeć, wykształcenie oraz – w przypadku osób powyżej 16 
roku życia – pyta się także o źródła i wysokość dochodu. Poza informacjami z 
„zeszytów” zbierane są również dane dotyczące wyposażenia, czy warunków 
mieszkaniowych (np. liczba pokoi w mieszkaniu/domu).

W ciągu lat pytania do gospodarstw domowych ulegały zmianie, ale da się 
wyróżnić pewien stały zestaw pytań. W zespole GRAPE przeprowadziliśmy 
harmonizację tych danych. O ile w większości przypadków zmiany definicyjne 
nie pozwalają na przeanalizowanie wydatków na poszczególne produkty czy 
szczegółowo źródeł dochodów, można zdefiniować porównywalne w czasie 
miary dochodów, konsumpcji i ubóstwa.

By zachować możliwie dużą porównywalość naszych wyników z raportami 
GUS, wydatki całkowite gospodarstwa stanowią miarę konsumpcji. Z tego 

samego powodu miarą dochodu w tym raporcie jest tzw. dochod rozpo- 
rządzalny (suma bieżących dochodów pomniejszona o podatki i składki 
ubezpieczeniowe).

Oprócz informacji zebranych bezpośrednio od gospodarstwa GUS dodaje 
również swoje zmienne. Pierwsza z nich są zmienne, które przyjmują wartość 
1, gdy dana osoba spełnia kryterium ubóstwa, oraz 0 w pozostałych 
przypadkach. Poza tym GUS podaje także podział gospodarstw na grupy 
społeczno-ekonomiczne, przypisuje im typ tzw. biologiczny. GUS wyróżnia te 
grupy by dokładniej przyjrzeć się strukturze ubóstwa i zidentyfikować te grupy, 
które są najbardziej nim dotknięte.

Dla przykładu w 2019 roku w BBGD wzięło udział 35923 gospodarstw 
domowych. Zapytano je m.in. o główne źródło dochodu. Na podstawie 
deklarowanego głównego źródła dochodu 54% gospodarstw domowych 
sklasyfikowano jako utrzymujące się z pracy najemnej; 32% jako utrzymujące się z 
emerytury; oraz 4% jako utrzymujące się z użytkowania gospodarstw rolnych.

W naszych miarach, poza dochodami i wydatkami, wykorzystaliśmy infor- 
macje o strukturze gospodarstwa domowego. Dzięki temu można wyróżnić na 
przykład samodzielnych rodziców (ok. 2.5% gospodarstw domowych), pary z 
dziećmi (ok. 22%), rodziny wielopokoleniowe z jednym rodzicem (ok. 1% 
gospodarstw domowych) oraz rodziny wielopokoleniowe z dwojgiem rodziców 
(ok. 3%).
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Dodatek: w jaki sposób szacujemy skalę ubóstwa osób starszych w przyszłości?

15

W GRAPE mamy model, w którym ludzie żyją „tak jak” w prawdziwej gospodar-
ce. Oznacza to, iż pracują, zarabiają za wykonywaną pracę – a także konsumują 
i oszczędzają. W wieku emerytalnym przechodzą na emeryturę. Zamiast 
jednego średniego Polaka, w naszym modelu mieszkają tacy prawdziwi, 
zróżnicowani Polacy: jedni są bardziej wydajni, inni mniej, jedni bardziej 
cierpliwi i sumienni w odkładaniu na emeryturę, inni mniej. Polacy w naszym 
modelu są tak samo zróżnicowani, jak w prawdziwej gospodarce, tj. replikuje-
my skalę nierówności konsumpcji i nierówności majątkowych zgodnie 
z danymi.

W przeciwieństwie do modeli Ministerstwa Finansów czy ZUS, w naszym 
modelu jest wiele różnych ścieżek życia. Jeden średni Polak nigdy nie będzie 
ubogi, czyli MF i ZUS nie są w stanie przedstawić takich szacunków jak GRAPE. 
Poza tym w tamtych modelach zmieniają się podatki, i stopy procentowe, ale 
ludzie na to w żaden sposób nie reagują, nie dostosowują ani konsumpcji, ani 
podaży pracy, nie wspominając o oszczędnościach. W modelu GRAPE zmiana 
zachowań gospodarstw domowych przekłada się na zmiany stóp procento-
wych oraz podatków, które z kolei wpływają na decyzje osób. Dzięki temu w 
naszym modelu konsumenci reagują nie tylko na wysokość emerytur, ale także 
na dostosowujące się do tego faktu stopy podatków, procentowe i płace.

Nasi modelowi Polacy żyją w modelu zgodnie z tablicami przeżycia, które 
prognozuje GUS oraz ONZ. Dzięki temu możemy w komputerze, zanim 
wydarzy się rzeczywistość, zobaczyć, co się będzie działo z ubóstwem w 
gospodarce, w tym w szczególności ubóstwem osób starszych. Ubóstwo 
definiujemy w tzw. relatywnym ujęciu. Najczęściej przyjmowaną, a jedno- 
cześnie bardzo nierestrykcyjną definicją jest połowa mediany. Przykładowo, 
jeśli uszeregujemy mieszkańców Polski od najniższej do najwyższej kon- 
sumpcji i weźmiemy dokładnie środkową osobę, to biorąc jej konsumpcję za 
punkt odniesienia, za osobę ubogą uznamy tę, której konsumpcja jest niższa 
niż połowa tego punktu odniesienia.

W modelu założono brak zmian w systemie emerytalnym. Jeśli chodzi 
o politykę fiskalną, zmiany zachodzą tylko w takim zakresie, w jakim nie- 
zbędne jest sfinansowanie deficytu w systemie zabezpieczenia emerytalne- 
go. Nie przyjęliśmy takich założeń dlatego, że uważamy je za stosowne 
przybliżenie przyszłości, ale dlatego, że chcieliśmy wyizolować efekt wydłużania 
się dalszego trwania życia.
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Techniczną stronę modelu przedstawiono w publikacji: J. Tyrowicz, K. Makarski, 
M. Bielecki, (2018), Inequality in an OLG economy with heterogeneous cohorts and 
pension systems, „Journal of Economic Inequality”, vol. 16, s. 583–606, DOI: 
10.1007/s10888-018-9391-0. Wyniki podobnych analiz dla pozostałych krajów 
regionu przedstawiono w raporcie: ↗ ”Longevity and old-age poverty”.



Dodatek: co tak naprawdę sprawozdaje GUS, gdy mówi o ubóstwie ustawowym?
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Stosując kryterium dochodowe, obliczyliśmy zasięg tej miary ubóstwa na 
podstawie danych GUS. Przykładowo, w 2019 roku około 3.8% gospodarstw 
domowych deklarowało dochody (odpowiednio przeliczone na członka 
gospodarstwa domowego) poniżej ustawowego progu na ten rok. Tymczasem 
GUS sprawozdał zasięg ubóstwa ustawowego na poziomie 9% (!). Skąd 
różnica? W obliczeniach GUS stosuje ustawowy próg, ale do konsupmcji, a nie 
do dochodu. Nawet w przypadku osób zagrożonych ubóstwem dochód 
i konsumpcja w praktyce często nie są podobne.
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Kim są rodziny o niskiej konsumpcji, lecz dochodach powyżej progu ustawowego?

Przeanalizowaliśmy rodziny, które mają konsumpcję poniżej progu dochodowego mini- 
stra, ale formalnie nie otrzymałyby zasiłku, bo ich dochody są powyżej progu. Prawdopo- 
dobieństwo takiej sytuacji wzrasta aż o 13 pkt procentowych dla osób mieszkających na 
terenach wiejskich w stosunku do mieszkańców dużych miast (miary ubóstwa obliczamy 
samodzielnie, co oznacza, że nasz wniosek nie zależy od wielkości gospodarstwa 
rolnego). Ryzyko ubóstwa bez dostępu do zasiłku jest też o ponad 20 pkt procentowych 
wyższe w przypadku rodzin wielopokoleniowych w stosunku do gospodarstw 
jednoosobowych. Wniosek? Osoby mieszkające na terenach wiejskich oraz w rodzinach 
wielopokoleniowych statystycznie częściej nie konsumują całego dochodu.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej uprawnionymi do zasiłku z pomocy społecznej lub zasiłku rodzinnego są gospodarstwa domowe o dochodzie niższym niż 
próg ogłoszony przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego. Poza tym od roku 2015 obowiązuje tzw. zasada „złotówka za złotówkę” – rodziny 
nieznacznie powyżej progu mogą otrzymać zasiłek, lecz zostanie on stosownie obniżony. Minister ani służby pomocy społecznej nie zliczają osób uprawnionych 
do zasiłku, a jedynie rozpatrują złożone wnioski (pozytywnie lub negatywnie). Dlatego nie ma oficjalnej miary zasięgu ubóstwa ustawowego.

Dodatek: co tak naprawdę sprawozdaje GUS, gdy mówi o ubóstwie ustawowym?

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej uprawnionymi do zasiłku z pomocy społecznej lub zasiłku rodzinnego są gospodarstwa domowe o dochodzie niższym niż próg ogłoszony przez
ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego. Poza tym od roku 2015 obowiązuje tzw. zasada „złotówka za złotówkę” – rodziny nieznacznie powyżej progu mogą otrzymać
zasiłek, lecz zostanie on stosownie obniżony. Minister ani służby pomocy społecznej nie zliczają osób uprawnionych do zasiłku, a jedynie rozpatrują złożone wnioski (pozytywnie lub
negatywnie). Dlatego nie ma oficjalnej miary zasięgu ubóstwa ustawowego.

Stosując kryterium dochodowe, obliczyliśmy zasięg tej miary ubóstwa na podstawie da-
nych GUS. Przykładowo, w 2019 roku około 3.8% gospodarstw domowych deklarowało
dochody (odpowiednio przeliczone na członka gospodarstwa domowego) poniżej usta-
wowego progu na ten rok. Tymczasem GUS sprawozdał zasięg ubóstwa ustawowego na
poziomie 9% (!). Skąd różnica? W obliczeniach GUS stosuje ustawowy próg, ale do kon-
supmcji, a nie do dochodu. Nawet w przypadku osób zagrożonych ubóstwem dochód i
konsumpcja w praktyce często nie są podobne.

Kim są rodziny o niskiej konsumpcji, lecz dochodach powyżej progu ustawowego?
Przeanalizowaliśmy rodziny, które mają konsumpcję poniżej progu dochodowego mini-
stra, ale formalnie nie otrzymałyby zasiłku, bo ich dochody są powyżej progu. Prawdopo-
dobieństwo takiej sytuacji wzrasta aż o 13 pkt procentowych dla osób mieszkających na
terenach wiejskich w stosunku do mieszkańców dużych miast (miary ubóstwa obliczamy
samodzielnie, co oznacza, że nasz wniosek nie zależy od wielkości gospodarstwa rolnego).
Ryzyko ubóstwa bez dostępu do zasiłku jest też o ponad 20 pkt procentowych wyższe
w przypadku rodzin wielopokoleniowych w stosunku do gospodarstw jednoosobowych.
Wniosek? Osoby mieszkające na terenach wiejskich oraz w rodzinach wielopokolenio-
wych statystycznie częściej nie konsumują całego dochodu.

FAME|GRAPE || Instytut Myśli Liberalnej || 2022 16


