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Poverty in Poland and the European Union and the Forms
of Overcome it, in the Context of Sustainable Development
and the EU Experience
Synopsis. Celem artykuáu jest ocena zjawiska ubóstwa w Polsce na tle innych krajów Unii
Europejskiej oraz scharakteryzowanie wybranych form przezwyciĊĪania ubóstwa w kontekĞcie
zrównowaĪonego rozwoju. W artykule dokonano przeglądu literatury z tego obszaru oraz analizy
Ĩródeá wtórnych pochodzących z Gáównego UrzĊdu Statystycznego i EUROSTAT. Ubóstwo jest
zjawiskiem powszechnym i wystĊpuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Okoáo 17%
obywateli Unii Europejskiej jest zagroĪonych ubóstwem. Problem ten powinien byü rozwiązany ze
wzglĊdu na zrównowaĪony i trwaáy rozwój i jest to podstawą europejskiej strategii walki z ubóstwem
i wykluczeniem spoáecznym.
Sáowa kluczowe: zrównowaĪony rozwój, ubóstwo, wskaĨnik zagroĪenia ubóstwem, walka z biedą
Abstract. The aim of this article is to assess the forms of overcoming poverty in Poland against the
background of the European Union in the context of sustainable development and the experience of
the European Union. The article presents the scale of poverty in Poland and in the European Union,
reviewing literature from this area and analysis of secondary sources from the Central Statistical
Office and EUROSTAT.
Key words: sustainable development, poverty, the indicator of the risk of poverty, the fight against
poverty
JEL Classification: I32, P46, Q01

Wprowadzenie
ZrównowaĪony rozwój jest zagadnieniem bardzo szerokim. Ekonomia
zrównowaĪonego rozwoju rozwija siĊ na filozoficznej podbudowie idei zrównowaĪonego
rozwoju z wykorzystaniem dorobku ekonomik cząstkowych, tj. ekonomii Ğrodowiska,
ekonomii ekologicznej, ekonomii instytucjonalnej, ekonomii spoáecznej i innych
(Poskrobko, 2011). Ekonomia zrównowaĪonego rozwoju nawiązuje do filozofii
ekologicznej i ekologii spoáecznej, gdzie dowiedziono, Īe powinnoĞcią czáowieka jest takie
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gospodarowanie Ğrodowiskiem przyrodniczym, aby zachowaü podstawy Īycia i rozwoju
zarówno wspóáczesnych, jak i przyszáych pokoleĔ (Piątek, 2010).
ZasadĊ zrównowaĪonego rozwoju uznano w Polsce za problem tak waĪny, Īe zostaáa
ona wpisana do 5 art. Konstytucji RP „Rzeczpospolita Polska (…) strzeĪe dziedzictwa
narodowego oraz zapewnia ochronĊ Ğrodowiska, kierując siĊ zasadą zrównowaĪonego
rozwoju” (Konstytucja RP, Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483).
Za jedną z najtrafniejszych polskich definicji zrównowaĪonego rozwoju moĪna uznaü
definicjĊ zawartą w ustawie Prawo ochrony Ğrodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627),
wedáug której jest to: „rozwój spoáeczno-gospodarczy, w którym nastĊpuje proces
integrowania dziaáaĔ politycznych, gospodarczych i spoáecznych, z zachowaniem
równowagi przyrodniczej oraz trwaáoĞci podstawowych procesów przyrodniczych, w celu
zagwarantowania moĪliwoĞci zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych
spoáecznoĞci lub obywateli zarówno wspóáczesnego pokolenia, jak i przyszáych pokoleĔ”
(Ustawa Prawo Ochrony ĝrodowiska, Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627).
Koncepcja zrównowaĪonego rozwoju tworzy spójną podstawĊ dla analizy
i praktycznego rozwiązywania problemów spoáecznych, ekonomicznych i ekologicznych.
Polega on na takim ksztaátowaniu polityki spoáeczno-gospodarczej, aby obok wartoĞci
stricte ekonomicznych uwzglĊdniaü takĪe cele spoáeczne i ekologiczne. WiąĪe siĊ to z
realizacją trzech zagadnieĔ. Pierwsze to sprawiedliwoĞü spoáeczna – wzrost gospodarczy
musi sáuĪyü rozwojowi spoáecznemu, prowadziü do spoáecznego dobrobytu (m.in.
zmniejszając rozwarstwienie spoáeczne, przeciwdziaáając marginalizacji i dyskryminacji).
Drugie skupia siĊ na minimalizacji generowanych przez gospodarkĊ „kosztów
zewnĊtrznych”, a trzecie na trosce o bezpieczeĔstwo obecnego i przyszáych pokoleĔ.
Rozwój zrównowaĪony polega wiĊc na wprowadzaniu „áadu zintegrowanego”, który
rozumie siĊ jako sumĊ porządków: ekologicznego, spoáecznego oraz ekonomicznego.
(czĊsto dodawane są jeszcze dwa áady: przestrzenny oraz instytucjonalno-polityczny).
We wspóáczesnym Ğwiecie w wymiarze ekonomicznym pogáĊbia siĊ obszar ubóstwa.
Dramatycznie rozszerzają siĊ dysproporcje w poziomie dobrobytu i jakoĞci Īycia w skali
globalnej, jak równieĪ lokalnej. Konsekwencje wywoáanego przez banki i inne instytucje
finansowe kryzysu ekonomicznego obciąĪają budĪety wszystkich paĔstw Ğwiata i –
bezpoĞrednio lub poĞrednio – znaczący odsetek budĪetów gospodarstw domowych w skali
globalnej. Wzrasta zadáuĪenie paĔstw, spoáecznoĞci lokalnych oraz poszczególnych
gospodarstw domowych wywoáywane brakiem równowagi w rozwoju gospodarczym,
koniecznoĞcią sprostania rozbudowanym oczekiwaniom i inwestycjom czy nadmiernym
konsumpcjonizmem.
Zjawisko biedy rozumiane jest jako niedostatek Ğrodków pieniĊĪnych i dóbr
materialnych oraz usáug pozwalających zaspokoiü podstawowe potrzeby czáowieka
i czáonków jego rodziny, poáączony z brakiem perspektyw zmiany sytuacji
w przewidywalnej przyszáoĞci. Zjawisko to przyjmuje róĪne postacie, od niedostatku aĪ po
skrajne ubóstwo. Jest zjawiskiem istniejącym nie tylko w krajach sáabo rozwiniĊtych, ale
równieĪ bogatych, chociaĪ w tych ostatnich przyjmuje nieco inny poziom i formy. Zmienia
siĊ takĪe obraz biedy. Coraz czĊĞciej na koncepcjĊ biedy skáadają siĊ, poza brakiem
dochodów i dóbr materialnych oraz usáug, brak pracy czy innych Ĩródeá utrzymania, a takĪe
brak perspektyw na przyszáoĞü. CzĊĞciej doáącza siĊ równieĪ do obrazu biedy róĪnorodne
wykluczenia spoáeczne, w tym podstawowe dla wspóáczesnego spoáeczeĔstwa wykluczenie
informacyjne. W efekcie bieda nabiera charakteru trwaáego, wrĊcz miĊdzypokoleniowego
(Czaja, Becla, 2011).
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Powstaáo wiele definicji ubóstwa, jednak wszystkie one posiadają wspólny element,
który mówi, Īe ubóstwo jest związane z brakiem moĪliwoĞci zaspokojenia pewnych
potrzeb na poĪądanym poziomie. Niektórzy autorzy podkreĞlają, Īe w ĞwiadomoĞci
spoáecznej ubóstwo jest rozumiane jako brak dostatecznych Ğrodków do Īycia, bieda czy
niedostatek (RatyĔski, 2003). Najogólniej ubóstwo moĪna zdefiniowaü jako stan poniĪej
pewnego zmiennego w czasie progu dochodowego lub progu realizacji potrzeb w
odniesieniu do jednostki, rodziny lub grupy spoáecznej (Toczyski, 1991).
Dziaáania mające na celu ograniczenie ubóstwa i wykluczenia spoáecznego stanowią,
obok dziaáaĔ nakierowanych na wspieranie zrównowaĪonego rozwoju gospodarczego
i zatrudnienia, jeden z gáównych obszarów zainteresowania i zarazem wsparcia Komisji
Europejskiej, które znalazáy odzwierciedlenie równieĪ w gáównych celach Strategii Europa
2020. Unia Europejska, jako jeden z podstawowych celów w obszarze integracji spoáecznej
postawiáa sobie „wyprowadzenie” z ubóstwa 20 milionów Europejczyków do 2020 r.
Na 70. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, obradującej w dniach
25-27 wrzeĞnia 2015 r. w Nowym Jorku z udziaáem 100 przedstawicieli paĔstw, szefów
rządów i liderów spoáeczeĔstwa obywatelskiego, przyjĊta zostaáa „Agenda na rzecz
ZrównowaĪonego Rozwoju 2030”, wskazująca siedemnaĞcie Celów ZrównowaĪonego
Rozwoju, do osiągniĊcia których spoáecznoĞü miĊdzynarodowa powinna dąĪyü w ciągu
najbliĪszych piĊtnastu lat. KaĪdemu z celów towarzyszy od kilku do kilkunastu zadaĔ, od
realizacji których zaleĪy sukces w osiągniĊciu poszczególnych celów. Cel pierwszy
wskazuje na wyeliminowanie ubóstwa, we wszelkich jego formach, na caáym Ğwiecie.

Materiaá i metody
Materiaá Ĩródáowy badaĔ stanowiáy dane statystyczne Gáównego UrzĊdu
Statystycznego i EUROSTAT. Celem artykuáu jest ocena form przezwyciĊĪania ubóstwa
w Polsce na tle Unii Europejskiej w kontekĞcie zrównowaĪonego rozwoju i doĞwiadczeĔ
Unii Europejskiej. W artykule scharakteryzowano skalĊ ubóstwa w Polsce i w Unii
Europejskiej.
W Strategii Europa 2020 przyjĊto, Īe podstawowym wskaĨnikiem sáuĪącym
monitorowaniu postĊpów w realizacji dziaáaĔ nakierowanych na walkĊ z ubóstwem lub
wykluczeniem spoáecznym bĊdzie záoĪony miernik, uwzglĊdniający trzy wskaĨniki
cząstkowe. PoniewaĪ jest on liczony w oparciu o dane zebrane z badania EU-SILC,
moĪliwe jest monitorowanie skutków podjĊtych w tym zakresie dziaáaĔ na poziomie
europejskim oraz krajowym. W związku z tym, wskaĨnik zagroĪenia ubóstwem lub
wykluczeniem spoáecznym definiowany jest jako odsetek osób zagroĪonych ubóstwem
relatywnym lub pogáĊbioną deprywacją materialną lub Īyjących w gospodarstwach
domowych o bardzo niskiej intensywnoĞci pracy. Osoba, która wchodzi w skáad
gospodarstwa domowego doĞwiadczającego przynajmniej jednego z trzech powyĪszych
elementów, jest wiĊc uwaĪana za zagroĪoną ubóstwem lub wykluczeniem spoáecznym.
NaleĪy przy tym zaznaczyü, Īe osoby zliczane są tylko raz, równieĪ w przypadku, gdy
zagroĪone są wiĊcej niĪ jedną formą ubóstwa lub wykluczenia spoáecznego
(MiĊdzyresortowy Zespoáu ds. Strategii 2020, 2016).
Wedáug wspólnie uzgodnionej przez kraje czáonkowskie Unii Europejskiej i przyjĊtej
przez Eurostat metodologii, za zagroĪone ubóstwem uwaĪa siĊ osoby Īyjące
w gospodarstwach domowych, których dochód do dyspozycji jest niĪszy od granicy
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ubóstwa ustalonej na poziomie 60% mediany dochodu w danym kraju. PrzyjĊto wiĊc
relatywne podejĞcie do pomiaru ubóstwa, zgodnie z którym próg ubóstwa powiązany jest
ze standardem Īycia w poszczególnych krajach. Miara ta okreĞla zatem grupĊ ludnoĞci
bĊdącą w kaĪdym z krajów w relatywnie najtrudniejszej sytuacji dochodowej (bez
odniesienia do poziomu dochodów w pozostaáych paĔstwach) (Szukieáojü-BieĔkuĔska,
2008).

Wynik badaĔ
Ubóstwo we wspóáczesnej Europie jest uznawane za jeden z najpowaĪniejszych
problemów spoáecznych (Sutkowska, Kandefer, 2013). Z aktualnie dostĊpnych szacunków
Eurostatu przeprowadzonych na podstawie EU-SILC, w którym to badaniu zbierano
informacje o sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w 2015 r. wynika, Īe w sferze
ubóstwa relatywnego Īyáo w tym czasie 17,3% obywateli Unii Europejskiej. W Polsce
wskaĨnik zagroĪenia ubóstwem relatywnym byá zbliĪony do Ğredniej unijnej i wyniósá
17,6%.
Tabela 1. WskaĨnik zagroĪenia ubóstwem lub wykluczeniem spoáecznym w Polsce i w Unii Europejskiej w latach
2008-2015
Table 1. Poverty risk or social exclusion indicator in Poland and in the European Union in 2008-2015
Lata
Nazwa wskaĨnika

PaĔstwa

2008

2014

2015

% osób w gospodarstwach domowych
WskaĨnik zagroĪenia ubóstwem
relatywnym

Polska

16,9

17,0

17,6

Unia Europejska

16,5

17,2

17,3*

Polska

17,7

10,4

8,1

Unia Europejska

8,5

8,9

8,1*

WskaĨnik bardzo niskiej intensywnoĞci
pracy w gospodarstwie domowym

Polska

8,0

7,3

6,9

9,2

11,2

10,5*

WskaĨnik zagroĪenia ubóstwem lub
wykluczeniem spoáecznym

Polska

30,5

24,7

23,4

Unia Europejska

23,7

24,4

23,7

WskaĨnik pogáĊbionej deprywacji
materialnej

Unia Europejska

*dane szacunkowe
ħródáo: GUS, Eurostat.

NajniĪszy wskaĨnik zagroĪenia ubóstwem lub wykluczeniem spoáecznym w 2015
roku odnotowano w Czechach, Szwecji, Danii i Francji, natomiast najwyĪszy poziom w
Buágarii i Rumunii. Problem ubóstwa dotyczy coraz liczniejszych grup spoáecznych.
Kwestia narastającego ubóstwa staáa siĊ kwestią spoáeczną, ubóstwo bowiem staáo siĊ
elementem egzystencji grup spoáecznych. Jest to zatem o tyle groĨne zjawisko, Īe ma
wpáyw na rozwój spoáeczny kraju. Z badania budĪetów gospodarstw domowych wynika, iĪ
w 2016 r. nastąpiáa wyraĨna poprawa sytuacji gospodarstw domowych w Polsce, co
znalazáo odzwierciedlenie w znaczącym zmniejszeniu siĊ zasiĊgu ubóstwa.
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Tabela 2. Osoby zagroĪone ubóstwem lub wykluczeniem spoáecznym w UE, 2008 i 2015
Table 2. Persons at risk of poverty or social exclusion in the EU, 2008 and 2015
PaĔstwa

% caákowitej populacji

w tysiącach

2008

2015

2008

2015

UE*

23,7

23,7

115 910

118 760

Belgia

20,8

21,1

2 190

2 340

Buágaria

44,8

41,3

3 420

2 980

Czechy

15,3

14,0

1 570

1 440

Dania

16,3

17,7

890

1 000

Niemcy

20,1

20,0

16 340

16 080

Estonia

21,8

24,2

290

310

Irlandia

23,7

#

1 050

#

Grecja

28,1

35,7

3 050

3 830

Hiszpania

23,8

28,6

10 790

13 180

Francja

18,5

17,7

11 150

11 050

Chorwacja

#

#

#

#

Wáochy

25,5

28,7

15 080

17 470

Cypr

23,3

28,9

180

240

àotwa

34,2

30,9

740

610

Litwa

28,3

29,3

910

860

Luksemburg

15,5

18,5

70

90

WĊgry

28,2

28,2

2 790

2 730

Malta

20,1

22,4

80

90

Holandia**

14,9

16,8

2 430

2 810

Austria

20,6

18,3

1 700

1 550

Polska

30,5

23,4

11 490

8 760

Portugalia

26,0

26,6

2 760

2 760

Rumunia

44,2

37,3

9 110

7 430

Sáowenia

18,5

19,2

360

380

Sáowacja

20,6

18,4

1 110

960

Finlandia

17,4

16,8

910

900

Szwecja

14,9

16,0

1 370

1 560

Wielka Brytania

23,2

23,5

14 070

15 030

* Dane dla 2008 roku nie zawierają Chorwacji. Dane dla 2015 roku są szacunkowe.
** Dane dla 2015 roku są prowizoryczne.
# Dane nie są dostĊpne.

ħródáo: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7695750/3-17102016-BP-EN.pdf/30c2ca2df7eb-4849-b1e1-b329f48338dc.

W 2016 r. w przypadku stopy ubóstwa skrajnego oraz stopy ubóstwa relatywnego
zaobserwowano znaczące spadki wartoĞci wskaĨników w odniesieniu do roku
poprzedniego. WartoĞci obu tych wskaĨników spadáy rok do roku o 1,6 pkt. proc., przy
czym w gospodarstwach domowych o wydatkach poniĪej granicy ubóstwa skrajnego Īyáo
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w 2016 r. okk. 5% osób w Polsce, natom
miast poniĪej relatywnej grranicy ubóstw
wa – ok. 14%.
Stopa ubóstw
wa ustawoweego pozostaáa na poziomie zbliĪonym doo obserwowannego w ciągu
ostatnich 4 lat,
l osiągając w 2016 r. ok. 13% (GUS, 2017).
2
Obserw
wowany w 2016 r. spaadek ubóstwa skrajnego dotyczyá zddecydowanej
wiĊkszoĞci branych
b
pod uwagĊ
u
grup luudnoĞci, przy czym najbarddziej znaczącąą poprawĊ w
tym zakresiie odnotowanno wĞród dziieci w wieku
u 0-17 lat, rodzin
r
wieloddzietnych, tj.
maáĪeĔstw z 3 dzieci na
n utrzymaniuu oraz maáĪeeĔstw z 4 i wiĊkszą
w
liczbbą dzieci na
utrzymaniu, w gospodaarstwach z gáową gospod
darstwa posiaadającą wykssztaácenie co
najwyĪej gimnazjalne
g
o
oraz
zasadniccze zawodow
we, wĞród roolników, a ttakĪe wĞród
mieszkaĔców
w wsi i maáyych miast, o liczbie ludn
noĞci nieprzekkraczającej 200 tys. Mimo
istotnych sppadków stopy ubóstwa w wymienionych
w
h powyĪej gruupach, wciąĪ naleĪaáy one
do najbardziiej zagroĪonycch ubóstwem skrajnym.
Podobnny poziom ubóstwa w 2016 r. w stosunku do roku ppoprzedniego
zaobserwow
wano natomiaast w gospodaarstwach dom
mowych bez dzieci na utrrzymaniu, w
gospodarstw
wach z gáową gospodarstwaa posiadającąą wyksztaácennie wyĪsze, a takĪe wĞród
mieszkaĔców
w najwiĊkszyych miast, o liczbie ludno
oĞci wynosząącej co najmnniej 500 tys.
NaleĪy jednnak zauwaĪyüü, iĪ obserwoowana stopa ubóstwa w tych
t
grupach naleĪaáa do
relatywnie najniĪszych.
n

Rys. 1. ZasiĊg ubóstwa
u
skrajneggo w latach 2015--2016 (w % osób) w gospodarstwaach domowych w
wg grup
spoáeczno-ekonnomicznych
Fig. 1. Extent of
o poverty in 20155-2016 (in %) in households by so
ocio-economic grroups
ħródáo: GUS, Badanie
B
BudĪetów
w Gospodarstw Domowych,
D
2017
7.

ZasiĊg ubóstwa jesst wyraĨnie zróĪnicowany
y w zaleĪnoĞĞci od grupyy spoáecznoekonomicznnej, okreĞlannej na poddstawie przeewaĪającego Ĩródáa docchodów. W
najtrudniejszzej sytuacji znajdowaáy siĊ osoby Īyjące
Ī
w gospodarstwachh domowych
utrzymującyych siĊ z tzw
w. innych nieezarobkowych
h Ĩródeá (stoppa ubóstwa sskrajnego na
poziomie ok. 16%), w tym przede wszystkim w gospodarsttwach, którycch podstawĊ
utrzymania stanowiáy Ğwiiadczenia spoááeczne inne niiĪ renty i emerrytury (ok. 199%). Bardziej
niĪ przeciĊttnie naraĪeni na ubóstwo byli czáonkow
wie gospodarrstw domowyych rolników
(11%) oraz gospodarstw utrzymującyych siĊ gáówn
nie z rent (okk. 9%). NajniĪĪszy odsetek
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osób zagrooĪonych ubósstwem odnottowano natom
miast w gosspodarstwach domowych,
których gáóównym Ĩródáeem utrzymaniia jest praca na wáasny rachunek
r
– w grupie tej
zagroĪona ubóstwem
u
skraajnym byáa coo piĊüdziesiątaa osoba (ok. 2%
%).
Ze wzgglĊdu na typ gospodarstwa
g
domowego, grupy
g
szczegóólnie zagroĪonne ubóstwem
stanowiáy rodziny
r
wieloodzietne orazz rodziny nieepeáne. W 20016 r. poniĪej minimum
egzystencji Īyáa co dw
wudziesta osooba w gospo
odarstwach maáĪeĔstw
m
z 3 dzieci na
wach maáĪeĔĔstw z 4 lub
utrzymaniu (prawie 5%)) oraz co sióódma osoba w gospodarstw
wiĊkszą liczzbą dzieci naa utrzymaniu (14%). Natom
miast wĞród osób tworząccych rodziny
niepeáne wsskaĨnik zagrooĪenia ubóstw
wem skrajnym
m wyniósá nieecaáe 6%. NaaleĪy jednak
podkreĞliü, iĪ sytuacja rodzin
r
niepeánnych jest zró
óĪnicowana - w przypadkuu samotnych
rodziców z wiĊkszą
w
liczbąą dzieci na utrrzymaniu poziiom zagroĪenia ubóstwem bbyá wyĪszy.

Rys. 2. ZasiĊg ubóstwa
u
skrajneggo w latach 2015--2016 w % osób w gospodarstwacch domowych wgg typów
gospodarstw doomowych
Fig. 2. Extent of
o poverty in 20155-2016 in % of households by type of households
ħródáo: GUS, Badanie
B
budĪetów
w gospodarstw doomowych, 2017.

UwzglĊĊdniając w analizach wiek
w
mieszkaaĔców Polskki zauwaĪyü moĪna, Īe
w porównanniu do lat ubiiegáych, w 20016 r. wyraĨn
nie zmniejszyyáy siĊ róĪnicce w zasiĊgu
ubóstwa skrrajnego pomiĊĊdzy poszczeggólnymi grup
pami wieku. Przy
P
tym nadaal najwyĪszą
wartoĞü stoppy ubóstwa oddnotowano wĞĞród dzieci w wieku 0-17 lat (niecaáe 6%
%), natomiast
najniĪszą wĞĞród osób w wieku
w
65 lat i wiĊcej
w
(ponad
d 3%).
PrawdoopodobieĔstwo doĞwiadczaania biedy zw
wiĊkszaáo rów
wnieĪ niskie w
wyksztaácenie
gáowy gosppodarstwa doomowego. ZaagroĪona ubóstwem skraajnym byáa cco 8 osoba
zamieszkująąca gospodarsstwa domowe z gáową gosp
podarstwa possiadającą wykksztaácenie co
podczas gddy w gosp
najwyĪej gimnazjalne,
g
podarstwach z gáową ggospodarstwa
z wyksztaáceeniem zasadnniczym zawoddowym probleem ten dotyczyá co 14 osobby, Ğrednim co 37 osobyy, natomiast z wyksztaácenieem wyĪszym – mniej niĪ coo setnej osobyy.
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Tabela 3. ZasiĊg ubóstwa skrajnego w latach 2015-2016 (w % osób) w gospodarstwach domowych wg poziomu
wyksztaácenia gáowy gospodarstwa domowego oraz wg wieku
Table 3. Range of extreme poverty in 2015-2016 (in % of people) in households by level of education of head
of household and by age
Wyszczególnienie
2016
wg poziomu wyksztaácenia gáowy gospodarstwa domowego
co najwyĪej gimnazjalne
12,4
zasadnicze zawodowe
7,3
Ğrednie
2,7
wyĪsze
0,8
wg wieku
0-17 lat
5,8
18-64 lat
5,0
65 i wiĊcej lat
3,4

2015
16,5
9,7
3,6
0,6
9,0
6,2
4,2

ħródáo: GUS, Badanie budĪetów gospodarstw domowych, 2017.

W 2016 r. zasiĊg ubóstwa skrajnego na wsi byá dwuipóákrotnie wyĪszy niĪ w
miastach. RóĪnica ta jest szczególnie wyraĨna, gdy sytuacjĊ na wsi porównuje siĊ z
sytuacją w najwiĊkszych miastach (500 tys. lub wiĊcej mieszkaĔców). W skrajnym
ubóstwie Īyáo w 2016 r. roku prawie 3% mieszkaĔców miast (od ok. 1% w najwiĊkszych
miastach, do 4% w miastach poniĪej 20 tys. mieszkaĔców). Na wsi odsetek osób Īyjących
poniĪej minimum egzystencji wyniósá 8%.
W kontekĞcie terytorialnych zróĪnicowaĔ zasiĊgu ubóstwa waĪna jest równieĪ ocena
tego zjawiska wedáug województw. W 2016 r. najwyĪszą stopĊ ubóstwa odnotowano
w województwie warmiĔsko-mazurskim, podkarpackim, lubelskim, ĞwiĊtokrzyskim oraz
wielkopolskim (po ok. 8-9%). NajniĪszą wartoĞü wskaĨnika ubóstwa skrajnego
zaobserwowano natomiast w województwach: lubuskim, áódzkim, dolnoĞląskim, Ğląskim
i mazowieckim (po ok. 2-3%).
Problem ubóstwa musi byü rozwiązany ze wzglĊdu na zrównowaĪony i trwaáy rozwój.
Nie ma moĪliwoĞci implementacji takiej strategii w warunkach powszechnego niedostatku,
a brak zaspokojenia podstawowych potrzeb zwiĊksza, a nie zmniejsza liczby oddziaáywaĔ
czáowieka na Ğrodowisko przyrodnicze. Ekonomiczny niedorozwój nie pozwala na
zorganizowanie wáaĞciwego systemu ochrony i wykorzystania zasobów Ğrodowiska
przyrodniczego. Trudno jest wymagaü od biednych spoáeczeĔstw skutecznej realizacji
zrównowaĪonego i trwaáego rozwoju (Czaja, Becla, 2011). Ograniczenie ubóstwa i
spójnoĞü spoáeczna to zarówno priorytet ekonomiczny jak i strategiczny cel polityki
spoáecznej Unii Europejskiej (Tendera-Wáaszczuk, 2010). Zgodnie z art. 153 TFUE
wáączenie spoáeczne ma zostaü osiągniĊte wyáącznie w oparciu o wspóápracĊ pozaprawną –
otwartą metodĊ koordynacji (OMK) – podczas gdy art. 19 TFUE umoĪliwia UE
podejmowanie dziaáania w celu walki z dyskryminacją zarówno poprzez udzielanie
ochrony prawnej potencjalnym ofiarom, jak i przez zapewnianie Ğrodków zachĊcających.
Problemy ubóstwa dostrzeĪono takĪe przy redagowaniu strategii okreĞlających
kierunki rozwoju Unii Europejskiej, a zwáaszcza Strategii LizboĔskiej, w której
ograniczenie ubóstwa i wykluczenia spoáecznego zostaáo wskazane jako jedno z
podstawowych zadaĔ na przyszáoĞü. Ocena rozmiarów pracy, jaką trzeba wáoĪyü w te
zadania, oraz wskazanie, w jaki sposób naleĪy tą pracĊ wykonaü, wymaga diagnozy
ubóstwa we wspóáczesnej Europie.
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WalkĊ z ubóstwem i wykluczeniem spoáecznym prowadzi siĊ zarówno w Unii
Europejskiej, jak i poza jej granicami, zgodnie z milenijnymi celami rozwoju ONZ, do
których osiągniĊcia zobowiązaáa siĊ Unia Europejska i jej paĔstwa czáonkowskie. Ponadto,
w dniu 22 paĨdziernika 2008 r. Parlament i Rada Europejska podjĊli decyzjĊ, w której
w art. 1 stwierdzają, Īe: „(…) w celu wspierania dziaáaĔ Wspólnoty w walce z
wykluczeniem spoáecznym rok 2010 ogáasza siĊ Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i
Wykluczeniem Spoáecznym”. Gáówne cele i zasady przewodnie Europejskiego Roku Walki
z Ubóstwem i Wykluczeniem Spoáecznym byáy nastĊpujące (Dz.U. L 298/20 z dn.
22.10.2008):
a) uznanie praw – uznanie podstawowego prawa osób dotkniĊtych ubóstwem
i wykluczeniem spoáecznym do godnego Īycia i do peánego uczestnictwa w Īyciu
spoáeczeĔstwa,
b) wspólna odpowiedzialnoĞü i uczestnictwo – zwiĊkszanie odpowiedzialnoĞci
publicznej za politykĊ i dziaáania w dziedzinie integracji spoáecznej, podkreĞlające zarówno
zbiorową, jak i indywidualną odpowiedzialnoĞü w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia
spoáecznego oraz znaczenie promowania i wspierania dziaáalnoĞci w ramach wolontariatu,
c) spójnoĞü – propagowanie bardziej spójnego spoáeczeĔstwa poprzez uĞwiadamianie
korzyĞci páynących dla caáego spoáeczeĔstwa, z którego wyeliminowano ubóstwo,
wspierającego sprawiedliwy podziaá i w którym nikt nie Īyje na marginesie,
d) zaangaĪowanie i konkretne dziaáania – podkreĞlenie silnego zaangaĪowania
politycznego UE i paĔstw czáonkowskich na rzecz wywarcia decydującego wpáywu na
likwidacjĊ ubóstwa i wykluczenia spoáecznego oraz propagowania tego zaangaĪowania
i dziaáaĔ na wszystkich szczeblach sprawowania wáadzy.
Innym kompleksowym podejĞciem do rozwiązania problemu ubóstwa i wykluczenia
spoáecznego jest zyskująca w ostatnich latach coraz wiĊcej zwolenników idea ekonomii
spoáecznej. Do najwaĪniejszych funkcji ekonomii spoáecznej, które pozwalają
z optymizmem patrzeü na skutecznoĞü tego rozwiązania instytucjonalnego w walce
z ubóstwem i wykluczeniem spoáecznym, zalicza siĊ [KryĔska 2009]:
– wprowadzenie na rynek pracy osób, które mają trudnoĞci z samodzielnym
znalezieniem sobie na nim miejsca,
– tworzenie nowych miejsc pracy zwáaszcza dla osób zagroĪonych spoáeczną
marginalizacją,
– Ğwiadczenie usáug socjalnych dla jednostek i wspólnot lokalnych (zwáaszcza tam,
gdzie sektor publiczny i prywatny nie są w stanie zaspokoiü potrzeb spoáecznych),
– integracja grup wykluczonych spoáecznie z rynkiem pracy.

Podsumowanie
Ubóstwo jest zjawiskiem powszechnym i choü w szczególnoĞci dotyczy paĔstw
rozwijających siĊ, to jednak jest ono widoczne takĪe w tzw. paĔstwach rozwiniĊtych. Mimo
wysokiego poziomu Īycia w krajach Unii Europejskiej, czeĞü osób w dalszym ciągu jest
dotkniĊtych biedą. W grupie podwyĪszonego ryzyka znajdują siĊ dzieci, a takĪe osoby
starsze, których w Europie przybywa.
Nie ma uniwersalnego rozwiązania umoĪliwiającego wyeliminowanie ubóstwa
i wykluczenia spoáecznego w caáej Europie, ale istnieje potrzeba wspólnego dziaáania
i wymiany doĞwiadczeĔ. Ta wáaĞnie idea leĪy u podstaw europejskiej strategii walki
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z ubóstwem i wykluczeniem spoáecznym. WalkĊ z ubóstwem i wykluczeniem spoáecznym
prowadzi Unia Europejska zgodnie z milenijnymi celami rozwoju ONZ, do których
osiągniĊcia zobowiązaáa siĊ UE i jej paĔstwa czáonkowskie.
Unia Europejska ogáosiáa rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem
i Wykluczeniem Spoáecznym. Miaáo to na celu zwrócenie uwagi na problemy i obawy
ludzi, którzy zmagają siĊ z problemem ubóstwa i wykluczenia spoáecznego oraz
zainspirowanie wszystkich obywateli Europy, aby zaangaĪowali siĊ w walkĊ z tym
problemem.
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