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Budżety gospodarstw domowych a w województwie pomorskim w 2007 r. 
 
 W sytuacji gospodarstw domowych w 2007 r. w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano: 
♦ wzrost poziomu przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę, 
♦ wzrost poziomu przeciętnych miesięcznych wydatków na 1 osobę, 
♦ spadek spożycia niektórych artykułów żywnościowych, 
♦ trwającą od kilku lat poprawę wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania. 
 W porównaniu z danymi krajowymi w województwie pomorskim przeciętny miesięczny dochód 
rozporządzalny był wyższy o 10,9% przy poziomie przeciętnych miesięcznych wydatków na 1 osobę 
w gospodarstwach domowych wyższych o 6,7%. 
 Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych ogółem 
w 2007 r. wyniósł 1030,16 zł. Dochód ten był wyższy od dochodu w 2006 r. o 119,65 zł. 

Tabl. 1. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych  

Dochód rozporządzalny jest 
sumą bieżących dochodów (pie-
niężnych i niepieniężnych) gospo-
darstwa domowego pomniejszo-
nych o podatki od dochodów, 
spadków, darowizn i nieruchomo-
ści. Przeznaczony jest na wydatki 
na cele konsumpcyjne, pozostałe 
wydatki i przyrost oszczędności.  

 W strukturze dochodu według 
źródeł jego pozyskiwania przeważały dochody z pracy najemnej. Drugą co do wielkości pozycję zaj-
mowały dochody ze świadczeń społecznych i pomocy społecznej, a mniej znaczące były wpływy z pra-
cy na rachunek własny. 

Tabl. 2. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych   
Województwo  Polska  

Wyszczególnienie 
2005 2006 2007 

W złotych na 1 osobę 
O g ó ł e m ................................................................................................ 697,11 785,06 863,82 809,95 

W odsetkach 

W tym towary i usługi konsumpcyjne .................................................... 96,1 96,2 95,8 95,8 
w tym:     

żywność i napoje bezalkoholowe ......................................................... 28,1 26,4 25,7 26,6 
napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe .............................................. 2,8 2,8 2,7 2,7 
odzież i obuwie ........................................................................................ 5,2 6,0 6,2 5,7 
użytkowanie mieszkania i nośniki energii ......................................... 19,9 19,1 16,6 18,4 

a Opracowano na podstawie wyników reprezentacyjnego badania budżetów gospodarstw domowych. 

Województwo  Polska  
Wyszczególnienie 

2005 2006 2007 

W złotych na 1 osobę 

O g ó ł e m .........................................  801,08 910,51 1030,16 928,87
W odsetkach 

w tym:  
Z pracy najemnej ................................  45,0 51,7 55,4 50,3
Z pracy na rachunek własny ..............  11,1 12,5 11,6 8,9
Ze świadczeń z ubezpieczeń społecz-

nych i pomocy społecznej ..............  33,1 28,3 23,4 30,5



 

 

Tabl. 2. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych (dok.)  
Województwo  Polska  

Wyszczególnienie 
2005 2006 2007 

W odsetkach (dok.) 

W tym towary i usługi konsumpcyjne (dok.):     
wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,3 5,7 6,0 5,5 
zdrowie ..................................................................................................... 5,1 4,5 4,4 4,9 
transport .................................................................................................. 8,4 9,0 10,3 9,3 
łączność ..................................................................................................... 5,3 5,1 4,9 5,0 
rekreacja i kultura ................................................................................. 7,2 8,0 8,8 7,6 
edukacja ................................................................................................... 1,4 1,7 1,7 1,4 
restauracje i hotele .............................................................................. 1,6 1,6 1,8 1,9 

 W 2007 r. poziom przeciętnych miesięcznych wydatków w gospodarstwach domowych wyniósł 
863,82 zł w przeliczeniu na 1 osobę, w tym na towary i usługi konsumpcyjne – 827,29 zł. W stosunku 
do poprzedniego roku wydatki ogółem wzrosły o 10,0%. W strukturze wydatków odnotowano ich 
wzrost na odzież i obuwie, wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego, trans-
port, rekreację i kulturę oraz restauracje i hotele; obniżył się natomiast odsetek wydatków na żyw-
ność i napoje bezalkoholowe, użytkowanie mieszkania i nośniki energii, zdrowie oraz łączność.  

Dominującą pozycją w wydatkach ogółem były kwoty przeznaczone na żywność i napoje bezalko-
holowe. Na tę grupę potrzeb na 1 osobę w gospodarstwach domowych przypadało 222,07 zł, co 
oznaczało 25,7% ogółu wydatków. 
 Stałe opłaty mieszkaniowe (czynsz, opał, gaz, nośniki energii) to druga co do wielkości grupa wy-
datków ponoszonych przez gospodarstwa domowe. W 2007 r. wydatki te wynosiły na 1 osobę w go-
spodarstwach prawie 143,88 zł, co stanowiło około 16,6% wszystkich wydatków. 

 W 2007 r. odnotowano spadek spożycia niektórych podstawowych artykułów żywnościowych             
– przede wszystkim pieczywa i produktów zbożowych, a także mięsa, mleka, owoców i cukru. Wzrosło 
natomiast spożycie ryb, a spożycie serów pozostało na niezmienionym poziomie.  
 

UDZIAŁ  WYBRANYCH  WYDATKÓW  NA  TOWARY  I  USŁUGI  KONSUMPCYJNE  NA  1  OSOBĘ  
W  WYDATKACH  OGÓŁEM  GOSPODARSTW  DOMOWYCH  W  2007  R.
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Tabl. 3. Przeciętne miesięczne spożycie niektórych artykułów żywnościowych na 1 osobę  
w gospodarstwach domowych  

Województwo  Polska  
Wyszczególnienie 

2005 2006 2007 

Pieczywo i produkty zbożowe w kg ........................................................ 7,68 7,14 6,69 7,70 
Mięso w kg ................................................................................................... 5,16 5,11 4,93 5,39 

Ryby w kg ..................................................................................................... 0,49 0,43 0,45 0,45 

Mleko w l ...................................................................................................... 4,52 4,13 4,00 3,84 

Sery w kg ..................................................................................................... 0,91 0,96 0,96 0,88 

Jaja w szt .................................................................................................... 14,60 13,04 12,76 13,49 

Oleje i pozostałe tłuszcze w kg .............................................................. 1,53 1,39 1,31 1,42 

Owoce w kg .................................................................................................. 3,68 3,75 3,47 3,40 

Warzywa w kg ............................................................................................. 11,24 9,99 9,92 10,77 

Cukier w kg .................................................................................................. 1,25 1,19 1,03 1,42 

 W 2007 r. zaobserwowano dalszą poprawę wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego 
użytkowania. Dotyczyło to głównie komputerów osobistych z dostępem do Internetu, samochodów 
osobowych i urządzeń do odbioru telewizji satelitarnej lub kablowej oraz telefonów komórkowych, 
a wśród sprzętu AGD – kuchenek mikrofalowych. 
 W województwie pomorskim w 2007 r. tylko niespełna 1% gospodarstw domowych nie dysponowa-
ło chłodziarką i telewizorem, a 9,2% nie posiadało automatu pralniczego.  

Tabl. 4. Gospodarstwa domowe wyposażone w niektóre przedmioty trwałego użytkowania  
Województwo  Polska  

2005 2006 2007 Wyszczególnienie 

w % gospodarstw domowych 

Chłodziarka .................................................................................................. 98,2 98,6 99,1 98,9 
Automat pralniczy ...................................................................................... 83,1 88,7 90,8 84,7 
Kuchenka mikrofalowa .............................................................................. 33,5 38,2 45,3 42,4 
Samochód osobowy .................................................................................... 42,3 45,6 53,5 52,5 
Zestaw do odbioru, rejestracji i odtwarzania dźwięku (wieża) ..... 47,8 48,7 51,0 44,9 
Odbiornik telewizyjny ............................................................................... 98,6 99,0 99,4 98,5 
Telefon komórkowy ................................................................................... 68,4 78,4 85,4 79,3 
Magnetowid, odtwarzacz wideo .............................................................. 44,3 41,2 35,5 39,2 
Urządzenie do odbioru telewizji satelitarnej lub kablowej ............ 59,3 62,4 70,2 51,8 
Komputer osobisty ..................................................................................... 39,4 50,6 57,2 50,1 

w tym z dostępem do Internetu ......................................................... 24,8 37,3 47,0 36,6 
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