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Na przestrzeni ostatnich 200 lat postrzeganie ubóstwa 

przeszło znaczącą ewolucję od zjawiska stricte 

ekonomicznego do wielowymiarowego zjawiska 

obejmującego również sfery życia społecznego.  
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Zjawisko pracy i biedy łączy w sobie 2 zagadnienia:  

 

pracy i zatrudnienia oraz biedy. 
 

 Dotychczas zjawiska te były traktowane rozłącznie, gdyż bieda była  

 

łączona  przede wszystkim z brakiem zatrudnienia – czyli bezrobociem.   

 

Praca i bieda jest jednak sytuacją, w której bieda współwystępuje,               

 

a nie jest jej brakiem.  
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Podstawowym źródłem dochodów w gospodarstwach domowych jest  

dochód z pracy.  

 

Ze względu na rozszerzającą się sferę ubóstwa wśród pracujących -  

wyodrębniono nową kategorię tzw. pracujący biedni  
(z ang. working  poor).  

 

 

Kim są pracujący biedni? 
 

- są to jednostki sklasyfikowane jako zatrudnione, których 

gospodarstwo domowe osiąga zrównoważony rozporządzalny 

dochód na poziomie 60% narodowego średniego dochodu -     

- ( def. Eurostat).  
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Płaca minimalna  

1.680 zł (brutto) 1.237.20 zł (netto) 

60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej  

2.294 zł (brutto) 1.664,43 zł (netto) 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej  

(za IV kwartał 2013r.) 

3.823.32 zł (brutto) 2.730,22 zł (netto) 
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Minimalne wynagrodzenie: 
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2012 1.500  
brutto 

1.111,86  
netto 

2013 1.600 
brutto 

1.181,38 
netto 

2014 1680 
brutto 

1.237,20 
netto 
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60% przeciętnego wynagrodzenia 

1.664,34 zł netto  

 

Płaca minimalna  

1.237,20 zł netto 

Różnica między  

60% przeciętnego wynagrodzenia a płacą minimalną 

427,14 zł 
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Płaca minimalna w Polsce stanowi zatem ok. 44% 

przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia, a to oznacza, iż 

pracujący biedni w Polsce nie dysponują zrównoważonym 

rozporządzalnym dochodem, który jest w stanie zabezpieczyć 

ich potrzeby oraz potrzeby ich bliskich.  

 

 

 

 

 

Polityka społeczna oraz polityka rynku pracy w ostatnich latach  

kładzie nacisk na aktywizację zawodową Polaków w każdym 

wieku ( 45+; 55+ itd.) Jednak obserwując dynamikę płac, a 

zwłaszcza płacy minimalnej należy zadać pytanie: czy 

wynagrodzenia na takim poziomie są wystarczającą zachętą 

do podejmowania pracy? 
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Płaca minimalna brutto w 2013 r. (w przeliczeniu: 1€ =  ok. 4,15 zł): 

 

Belgia  - 1502€ = ok. 6 233 zł 

Bułgaria  - 159€ = ok. 660 zł 

Czechy  - 312€ = ok. 1 295 zł 

Estonia  - 320€ = ok. 1 328 zł 

Francja -   1 430€ = ok. 5 935 zł 

Grecja -  684€ = ok. 2 839 zł 

Hiszpania  - 753€ = ok. 3 125 zł 

Irlandia  - 1 462€ = ok. 6 067 zł 

Luxemburg  - 1 874€ = ok. 7 777 zł 

POLSKA - ok. 381€ = 1 600 zł   

Słowacja  - 338€ = ok. 1 403 zł 

Turcja  - 416€ = ok. 1 726 zł 

Węgry - 335€= ok. 1 390 zł 

Wielka Brytania - 1 264€ = ok. 5 246 zł 

USA  - 953€ = ok. 3 955 zł 
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Płaca minimalna  

przy zastosowaniu parytetu siły nabywczej (PPS wyliczony w oparciu o 

porównanie cen sztywno ustalonego koszyka towarów i usług w różnych krajach w tym 

samym czasie  tj. w 2011r.)  - źródło Eurostat 1/2013 
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Rumunia – 274  

Łotwa – 384  

Czechy – 425  

Litwa – 440  

Chorwacja – 516  

Portugalia – 650  

Turcja – 653  

Polska – 654  

Estonia – 775  

Malta – 895  

USA – 1.024  

Wielka Brytania – 1.153  

Francja – 1.298  

Holandia – 1.358  

Luxemburg – 1.524   
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Gdzie osoby ubogie mogą szukać pomocy? 
 

Zgodnie z art.3 ustawy o pomocy społecznej  

– pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających 

do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka.     

Kryteria dochodowe w pomocy społecznej  

uprawniające do pomocy (art. 8 ustawy o pomocy społ.) 
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1.05.2004 – 30.09.2006 

• 316 zł / na osobę w rodz.  

• 461 zł / jednoosobowe 
gosp. domowe 

1.10.2006 – 30.09.2012 

• 351 zł / na osobę w rodz.  

• 477 zł / jednoosobowe 
gosp. domowe 

1.10.2012 

• 456 zł / na osobę w rodz.  

• 542 zł / jednoosobowe 
gosp. domowe 
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Świadczenia w pomocy społecznej mają charakter: 

  

pieniężny lub niepieniężny.  

 

Oczywiście w walce z ubóstwem głównie chodzi o te, które mają  

 

wymiar materialny.  

 

Udzielanie świadczeń pieniężnych w pomocy społecznej jest  

 

ściśle skorelowane z występowaniem określonych przesłanek,  

 

gdyż, aby uzyskać pomoc nie wystarczy mieć niski dochód,  

 

czyli być biednym.  
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Zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej – pomoc jest udzielana 

w szczególności z powodu: 

 
1. ubóstwa, 

2.sieroctwa, 

3. bezdomności, 

4. bezrobocia, 

5. niepełnosprawności, 

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

7. przemocy w rodzinie, 

7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 

8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa  

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

10. ( uchylony) dot. młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wych. 

11. trudności w integracji cudzoziemców , którzy otrzymali w RP  status uchodźcy (…) 

12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,  

13. alkoholizmu lub narkomanii, 

14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

15. klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
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Pracujący biedny w Polsce nie może liczyć na pomoc 

materialną z pomocy społecznej. 
 

jednoosobowe gospodarstwo domowe: 
przy płacy minimalnej 1.237,20 zł netto i kryterium dochodowym 542 zł 

 

w rodzinie 2 osobowej: 

 przy płacy minimalnej 1.237,20 zł netto/ 2 os.= 618,60 zł  

 i kryterium dochodowym 456 zł /osobę  x 2 = 912 zł  

 

w rodzinie 3 osobowej: 

 przy płacy minimalnej 1.237,20 zł netto/ 3 os.= 412,40 zł 

 i kryterium dochodowym 456 zł /osobę  x 3 = 1368 zł  

 

przy zasiłku rodzinnym 77 zł /106 zł/ 115 zł   

 

dochód odpowiednio wzrasta do: 1314,20 zł/ 1343,20zł/  1352,20 zł 
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Poniżej tzw. ustawowej granicy ubóstwa żyło w Polsce 2012 r. 7% osób 

Podana wartość wskaźnika zagrożenia ubóstwem została obliczona z 

uwzględnieniem 2 obowiązujących w 2012 r. progów interwencji socjalnej 

przyjmowanych za granicę ubóstwa ustawowego – niższego progu 

obowiązującego w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. oraz progu 

zwaloryzowanego po 6 latach, który stanowi kryterium przyznania pomocy 

społecznej od 1 października 2012 r.  

W przypadku, gdyby stopa ubóstwa ustawowego dla całego roku 2012 

liczona była według progu wprowadzonego w IV kwartale, odsetek osób  

w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej ustawowej granicy 

ubóstwa wyniósłby nie 7%, a ok. 13% (dane IPiSS). 
Brak waloryzacji kryteriów dochodowych w pomocy społecznej ma nie tylko wpływ na 

ograniczenie dostępności do tych świadczeń, ale również wpływa  

na pomiar samego zjawiska.   

 

Natomiast według  Eurostatu w 2012r.  w UE  żyło w ubóstwie  9,5% 
pracowników , co stanowiło 15 mln osób.  

 

15 



www.eapn.org.pl 

 

 

Omawiając kwestie związane z pomiarem ubóstwa nie sposób pominąć 

następujących wskaźników: 

 

minimum socjalnego: wskaźnik określający koszty utrzymania gospodarstw domowych na 

podstawie "koszyka dóbr" służących do zaspokojenia potrzeb bytowo-konsumpcyjnych na niskim 

poziomie. Przyjęte składniki koszyka wystarczają nie tylko dla podtrzymania życia, lecz dla 

posiadania i wychowania dzieci, a także dla utrzymania minimum więzi społecznych. Do 

pierwszej grupy składników zaliczają się wydatki na mieszkanie, żywność, odzież, obuwie, 

ochronę zdrowia i higienę; do drugiej grupy - koszty komunikacji i łączności (np. dojazdy do 

pracy), wydatki na kształcenie i wychowanie dzieci, na kontakty rodzinne i towarzyskie oraz 

skromne uczestnictwo w kulturze. Jest to więc model zaspokajania potrzeb na poziomie 

"minimalnego dobrobytu".  

Minimum socjalne nazywane jest też "granicą wydatków gospodarstw domowych, mierzącą 

godziwy poziom życia". 

 

 

minimum egzystencji: koszyk dóbr, niezbędnych do podtrzymania funkcji życiowych 

człowieka i sprawności psychofizycznej. Uwzględnia on jedynie te potrzeby, których 

zaspokojenie nie może być odłożone w czasie, a konsumpcja niższa od tego poziomu prowadzi do 

biologicznego wyniszczenia i zagrożenia życia. W skład koszyka minimum egzystencji wchodzą 

potrzeby mieszkaniowe i artykuły żywnościowe. Łączny koszt nabycia (zużycia) tych dóbr 

określa wartość koszyka, która stanowi granicę ubóstwa skrajnego. 

W Polsce minimum egzystencji, zwane jest też "minimum biologicznym„ 

 

Oba wskaźniki szacowane są przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.  
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Zmienne Minimum  

socjalne 

Minimum 

egzystencji 

Żywność 992,49 842,78 

Mieszkanie 922,26 613,96 

Edukacja 275,92 54,25 

Kultura i rekreacja 222,91 0 

Odzież i obuwie 179,81 76,53 

Ochrona zdrowia 122,31 44,91 

Higiena 95,37 55,16 

Transport i łączność 407,03 0 

Pozostałe wydatki 160,91 84,38 

RAZEM 

  na osobę: 

3.379,01   

844,76 

1.771, 96     

442,99 

 

25 marca 2013 roku Instytut Pracy i Spraw Socjalnych opublikował dane śródroczne o 

poziomach minimum socjalnego i minimum egzystencji w roku 2012.  

Dla rodziny pracowniczej (czteroosobowej) kształtowały się one następująco (w złotych):    
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Minimum socjalne – 844,76 zł 

Minimum egzystencji – 442,99 zł  

Próg interwencji socjalnej   

do 9/2012 – 315 zł  

od 10/2012 – 456 zł 
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Przypominam, że w 2012 roku ustawowe minimalne 

wynagrodzenie za pracę wypłacane było w wysokości 

1.111,86 zł netto.  
 

Jak widać utrzymanie rodziny na poziomie skrajnego 

ubóstwa (minimum egzystencji) wymagało pracy 

dwóch osób w rodzinie.  
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Przeciwko podnoszeniu płacy minimalnej pracodawcy od lat zgłaszają 

ten sam argument, że im większa płaca minimalna , tym większe 

bezrobocie. 
 

Według prof. Mieczysława Kabaja z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych -  nie ma 

prostej zależności między poziomem płacy minimalnej, a stopą bezrobocia. 

Potwierdzają to oficjalne dane statystyczne, według których np. w 2002 r. płaca 

minimalna wynosiła tylko 35,6% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, a mimo 

to stopa bezrobocia liczona według BAEL była najwyższa w okresie transformacji 

gospodarczej – osiągnęła bowiem poziom 19,7% . 

 Z kolei w 2012 r., gdy relacja wynagrodzeń wzrosła po kilku latach podwyżek 

minimalnych pensji do 42,6%. przeciętnej płacy, stopa bezrobocia była zdecydowanie 

niższa, ponieważ wyniosła 10,1%.  

 

 

Wynagrodzenia na poziomie płacy minimalnej pobiera w Polsce  

 13%  zatrudnionych na etacie. 

 

20 



www.eapn.org.pl 

                 

 

 

 

 

                                    Działania Solidarności  

                   w  zakresie walki z ubóstwem pracowników: 
 

1. walka o podniesienie płacy minimalnej do poziomu 

wystarczającego na godne życie czyli w oparciu o koszyk towarów i 

usług ( do czerwca 2013r. w ramach prac Komisji Trójstronnej, a 

obecnie m.in. w ramach prowadzonych kampanii społecznych); 

 

2. monitorowanie postępów prac rządu w walce z ubóstwem jak 

również badań i statystyk prowadzonych w tym zakresie ; 

 

3. wpływanie na poziom świadczeń socjalnych poprzez opiniowanie 

aktów prawnych w tym zakresie; 
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4. zrzeszanie pracowników w ramach organizacji związkowych, co 

pozwala chronić ich interesy, zwłaszcza tam, gdzie istnieje ryzyko, że 

standardy jakości pracy i płacy oraz stabilności zatrudnienia nie są 

przestrzegane – w ramach tych działań współpraca z PIP oraz 

Komisją Europejską; 
 

5. walka z dyskryminacją płacową ze względu na płeć, wiek czy 

wykształcenie; 

 

6. wnoszenie projektów ustaw np. o płacy minimalnej; o zmianie 

ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych oraz innych 

ustaw; zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych  

( poprzez oskładkowanie umów śmieciowych) ;  
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Dziękuję za uwagę 
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