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Opracowanie sygnalne 

 

Budżety gospodarstw domowych w Kujawsko-Pomorskim 

 
 W 2015 r. dochód rozporządzalny na 1 osobę w przeciętnym gospodarstwie domowym 

województwa kujawsko-pomorskiego wzrósł w porównaniu z poprzednim rokiem o 44,15 zł,  

a wydatki na 1 osobę wzrosły o 34,94 zł. 

Przeciętne gospodarstwo domowe w województwie kujawsko-pomorskim 

rozporządzało w 2015 r. miesięcznym dochodem wynoszącym 1245,69 zł/osobę, o 140,47 zł,  

tj. o 10,1% niższym niż w kraju.  

Przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego w województwie wyniosły  

1022,54 zł/osobę, o  68,65 zł (o 6,3%) mniej niż przeciętnie w kraju. 

 

Rys. 1. Budżety gospodarstw domowych 

 

Dochód rozporządzalny na 1 osobę był o 3,7% wyższy (o 44,15 zł) od poziomu 

dochodu sprzed roku. Najbardziej (w ujęciu kwotowym) wzrósł dochód z pracy najemnej  

– o 58,81 zł (o 10,1%). Odnotowano również wzrost dochodów ze świadczeń z ubezpieczeń 

społecznych – o 15,88 zł (o 5,0%). Zmniejszyły się dochody z gospodarstwa indywidualnego  

w rolnictwie – o 20,45 zł (o 23,7%), z pracy na własny rachunek – o 4,59 zł (o 5,4%) oraz 

dochody z pozostałych świadczeń społecznych – o 2,71 zł (o 3,9%). 
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TABL. 1. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych w 2015 r. 

 

 

W strukturze wydatków dominowały wydatki związane z zakupem towarów i usług 

konsumpcyjnych (96,4% udziału), w tym najistotniejszą grupę stanowiły wydatki na żywność  

i napoje bezalkoholowe, na które gospodarstwa domowe przeznaczały przeciętnie 24,9% 

ogółu wydatków. 

Rys. 2. Struktura wydatków w 2015 r. 

 

 
 

 Opracowanie merytoryczne:  
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel. 52 36 69 303  
e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie:  
Karolina Hunker 
tel. 52 36 69 349 
e-mail: K.Hunker@stat.gov.pl 
 

Więcej informacji na temat budżetów gospodarstw domowych w naszym województwie  

znajdą Państwo w opracowaniu sygnalnym Urzędu pn.:  

Budżety gospodarstw domowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r., 

które ukaże się na stronie internetowej Urzędu pod adresem: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ 

w dniu 21 października 2016 r. 
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