
 

TABL. 3 (112). PRZECIĘTNE  MIESIĘCZNE  WYDATKI  NA  1  OSOBĘ  W  GOSPODARSTWACH  DOMOWYCH 

AVERAGE  MONTHLY  EXPENDITURES  PER  CAPITA  IN  HOUSEHOLDS 

2004 2005 2006 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

w zł     in zl 
SPECIFICATION 

O G Ó Ł E M a ...........................................  721,55 697,11 785,06 T O T A L a 
W tym towary i usługi konsumpcyjne b.......  696,92 670,02 754,91 Of which consumer goods and services 

b
 

 w tym:    of which: 

żywność i napoje bezalkoholowe .........  199,86 195,85 207,53 food and non-alcoholic beverages 

napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe ...    22,26 19,46 22,14 alcoholic beverages and tobacco 

odzież i obuwie .....................................  34,68 c 36,23 47,32 clothing and footwear 

użytkowanie mieszkania i nośniki energii  146,07 138,90 149,90 

housing, water, electricity, gas and other 

fuels 

wyposażenie mieszkania i prowadzenie 

gospodarstwa domowego ................  37,37 36,86 45,00 

furnishings, household equipment and 

routine maintenance of the house 

zdrowie .................................................  32,51 35,74 35,55 health 

a Od 2005 r. bez funduszu remontowego, który został zaklasyfikowany do rozchodów kapitałowych.   b Łącznie z kieszonkowym 
nieuwzględnionym w podziale według rodzajów wydatków.   c Błąd względny szacunków przekracza 10% i wynosi 10,40%. 

a Since 2005 excluding house renovating fund classified to capital outgoing.   b Including pocket money not considered in items by types of 

expenditures.   c Relative error of estimates is more than 10% and it is 10,40%. 

 
 
TABL. 3 (112). PRZECIĘTNE  MIESIĘCZNE  WYDATKI  NA  1  OSOBĘ  W  GOSPODARSTWACH  DOMOWYCH  (dok.) 

AVERAGE  MONTHLY  EXPENDITURES  PER  CAPITA  IN  HOUSEHOLDS  (cont.) 

2004 2005 2006 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

w zł     in zl 
SPECIFICATION 

W tym towary i usługi konsumpcyjne (dok.):    Of which consumer goods and services (cont.): 
transport ...............................................  82,06 a 58,86 70,35 transport 
łączność ...............................................  34,37 36,95 39,95 communication 
rekreacja i kultura .................................  48,04 b 50,35 62,48 recreation and culture 
edukacja ...............................................  9,43 c 9,63 13,59 d education

 
 

restauracje i hotele ...............................  9,93 11,11 12,71 restaurants and hotels 

a-d  Błąd względny szacunków przekracza 10% i wynosi: a – 11,96%, b – 13,40%, c – 15,41%, d – 17,49%.   

a-d Relative error of estimates is more than 10% and it is: a – 11,96%, b – 13,40%, c – 15,41%, d – 17,49%.    

 


