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INFORMACJE SYGNALNE

Od 2000 r. obserwowany 
jest systematyczny 
wzrost (za wyjątkiem lat 
2014-2015) przeciętnego 
miesięcznego dochodu 
rozporządzalnego na  
1 osobę w gospodarstwie 
domowym

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

WYSZCZEGÓLNIENIE
Województwo Polska

2017 2018

W ZŁOTYCH

OGÓŁEM 1649,04 1737,54 1693,46

W %

W tym dochody:
z pracy najemnej   50,8 53,6 52,6

z pracy na własny rachunek 11,4 11,3 8,7

ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych 22,5 22,2 24,5
z pozostałych świadczeń społecznych 7,7 7,2 6,7

W 2018 r. poziom przeciętnych miesięcznych wydatków w gospodarstwach domowych 
w przeliczeniu na 1 osobę wyniósł 1288,99 zł (w tym na towary i usługi konsumpcyjne 
– 1233,30 zł) i był o 7,6% wyższy niż w 2017 r. Najwyższy wzrost zanotowano w przypadku 
wydatków na edukację (o 37,9%), transport (o 25,8%) oraz odzież i obuwie (o 15,7%). 
Najwięcej środków gospodarstwa domowe przeznaczały na żywność i napoje bezalkoholowe  
– 317,79 zł oraz na użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii – 233,19 zł  
na 1 osobę w gospodarstwie domowym.

Dochód rozporządzalny obejmuje bieżące dochody pieniężne i niepieniężne (w tym wartość 
spożycia naturalnego) gospodarstwa domowego, bez zaliczek na podatek dochodowy od 
osób fizycznych płaconych z tytułu dochodów, bez składek na obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne płacone przez ubezpieczonego pracownika oraz bez podatków płaconych 
przez osoby pracujące na własny rachunek. Przeznaczony jest na wydatki oraz przyrost 
oszczędności.

↑5,4%
Wzrost przeciętnego miesięcznego 
dochodu rozporządzalnego  
na 1 osobę w gospodarstwie 
domowym w 2018 r.

Analizując budżety gospodarstw domowych 
w województwie pomorskim w 2018 r.  
w porównaniu z 2017 r. odnotowano:
• wzrost przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego oraz przeciętnych miesięcznych 
wydatków na 1 osobę w gospodarstwach 
domowych,

• wzrost przeciętnego spożycia większości 
podstawowych artykułów żywnościowych  
na 1 osobę w gospodarstwach domowych,

• spadek stopnia wyposażenia gospodarstw 
domowych w urządzenia trwałego użytkowania 
starej generacji.
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Tablica 2. Przeciętne miesięczne spożycie niektórych artykułów żywnościowych na 1 osobę 
w gospodarstwach domowych

WYSZCZEGÓLNIENIE 2017 2018

Pieczywo i produkty zbożowe a w kg 5,04 4,98

w tym pieczywo b 2,90 2,80

Mięso w kg 5,17 5,10

w tym:

mięso surowe 2,95 2,88

w tym drób 1,56 1,52

wędliny i inne przetwory mięsne c 1,99 2,01

Ryby i owoce morza d w kg 0,27 0,27

Mleko e w l 3,39 3,30

Jogurty w kg 0,65 0,64

Sery i twarogi f w kg 0,95 0,98

Jaja w szt. 10,75 10,77

Oleje i tłuszcze w kg 1,06 1,05

w tym masło 0,28 0,28

Owoce w kg 3,87 3,98

Warzywa w kg 8,11 8,01

w tym ziemniaki 3,25 3,09

Cukier w kg 0,70 0,67

Kawa, herbata i kakao w kg 0,25 0,24

Wody mineralne lub źródlane w l 4,87 5,36

Soki owocowe i warzywne w l 1,02 1,01

a Bez mąki ziemniaczanej.   b Bez pieczywa chrupkiego, tostowego i cukierniczego.   c Łącznie z wyrobami 
garmażeryjnymi, bez przetworów podrobowych.   d Bez marynat, przetworów ze zwierząt morskich i słodko- 
wodnych, konserw rybnych oraz wyrobów garmażeryjnych i panierowanych.   e Bez zagęszczonego i w proszku.    
f Bez serków słodkich.

W 2018 r. wzrosło 
w skali roku przeciętne 
miesięczne spożycie 
na 1 osobę m.in. wód 
mineralnych i źródlanych 
(o 10,1%), serów 
i twarogów (o 3,2%) 
oraz owoców (o 2,8%). 
Natomiast niższe było 
przeciętne miesięczne 
spożycie m.in. cukru 
(o 4,3%), pieczywa 
(o 3,4%) oraz mleka 
(o 2,7%)

Wykres 1. Przeciętne miesięczne wydatki na towary i usługi konsumpcyjne na 1 osobę 
w gospodarstwach domowych w 2018 r.
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https://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2018/budzety-gospodarstw-domowych-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2018-r-wykresy-interaktywne/
https://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2018/budzety-gospodarstw-domowych-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2018-r-wykresy-interaktywne/
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W 2018 r. wzrósł w skali 
roku stopień wyposażenia 
gospodarstw domowych 
m.in. w zmywarki 
do naczyń (o 18,1%), 
kuchenki elektryczne 
z płytą ceramiczną, 
indukcyjną (o 17,1%)  
oraz smartfony (o 16,9%)

Tablica 3. Gospodarstwa domowe wyposażone w niektóre przedmioty trwałego użytkowania a

WYSZCZEGÓLNIENIE

Województwo Polska

2017 2018

w % ogółu gospodarstw domowych

Pralka automatyczna 96,6 95,2 95,1

Zmywarka do naczyń 39,3 46,4 36,4

Kuchenka elektryczna z płytą ceramiczną, 
indukcyjną

21,0 24,6 15,6

Kuchenka mikrofalowa 55,8 60,5 62,7

Samochód osobowy 60,2 65,6 66,2

Telefon komórkowy 97,5 97,9 96,7

Smartfon 63,9 74,7 67,5

Sprzęt do odbioru, nagrywania i odtwarzania 
dźwięku b 63,2 63,2 68,7

Odbiornik telewizyjny 94,9 97,6 96,4

Zestaw kina domowego 12,6 16,5 12,2

Urządzenie do odbioru telewizji satelitarnej 
lub kablowej

73,3 77,8 62,0

Komputer osobisty 77,8 77,2 74,1

w tym laptop, tablet 67,7 69,9 66,0

Urządzenie z dostępem do Internetu c x 75,2 75,6

Drukarka 32,5 39,3 34,5

w tym wielofunkcyjna 22,6 28,6 24,8

a Opracowano na podstawie stanu w końcu poszczególnych kwartałów.   b Obejmuje: radio, radiomagne-
tofon, radio z odtwarzaczem płyt kompaktowych, radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt kompaktowych, 
wieżę.   c Komputery, laptopy, tablety, telewizory, smartfony, inne posiadające dostęp do Internetu.



Powiązane opracowania

Budżety gospodarstw domowych w 2018 r.

Temat dostępny w bazach danych

Bank Danych Lokalnych → Ludność → Gospodarstwa domowe

Dziedzinowe Bazy Wiedzy → Warunki życia ludności

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku

Gospodarstwo domowe

Budżet gospodarstwa domowego

Dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego
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