
 

 

INFORMACJE SYGNALNE  

19.10.2018 r. Sytuacja bytowa gospodarstw domowych  
w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r. 
 

Sytuacja bytowa gospodarstw domowych  
w województwie kujawsko-pomorskim w ostatnich 
latach uległa polepszeniu. Między innymi wzrósł 
przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę 
oraz odnotowano spadek wskaźników obrazujących 
zasięg ubóstwa.   

 

 

 

W 2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim badaniem budżetów objęto 1961 gospo-
darstw domowych. Przeciętne gospodarstwo tworzyły 2,77 osoby, tj. o 0,7% mniej niż w roku 
ubiegłym. Przeciętna liczba osób pobierająca świadczenia z ubezpieczeń społecznych wy-
niosła 1,27 osoby co stanowiło 45,8% przeciętnej liczby osób w gospodarstwie domowym. 

 

Dochody i wydatki  

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w województwie kujawsko-po-
morskim w 2017 r. wyniósł 1456,55 zł i był wyższy o 11,3% od dochodu z roku 2016. Wartość  
ta była o 131,21 zł niższa niż średnia krajowa. Dochód rozporządzalny na 1 osobę w woje-
wództwie w największym stopniu tworzyły dochody z pracy najemnej (47,4% wartości ogó-
łem). Znaczną część, bo aż ok. 1/3 dochodu rozporządzalnego tworzyły dochody ze świad-
czeń społecznych. W województwie kujawsko-pomorskim względem 2016 r. nastąpił  
3-krotny wzrost dochodów z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie — z 36,60 zł do 
109,63 zł na 1 osobę. 

Wykres 1. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny i wydatkia na 1 osobę  
w gospodarstwach domowych w województwie kujawsko-pomorskim 

a Ze względu na wprowadzenie od 2013 r. nowej klasyfikacji spożycia indywidualnego według celu, opartej na zharmonizo-
wanej klasyfikacji COICOP dla wszystkich badań Europejskiego Systemu Statystycznego, wyniki dla okresu 2004–2017 podano 
w warunkach porównywalnych – do pozycji „wydatki” w latach 2004–2012 doliczono pozycję „składki na ubezpieczenie na 
życie”. 
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Dochód do dyspozycji przypadający na 1 mieszkańca województwa wyniósł w 2017 r. średnio 
1417,66 zł – o 141,39 zł więcej w stosunku do 2016 r. Jednocześnie był niższy o 131,21 zł  
(o 8,5%) od wartości dla Polski ogółem. 

Przeciętne miesięczne wydatki w województwie kujawsko-pomorskim w gospodarstwach  
domowych na osobę w 2017 r. osiągnęły wartość 1115,51 zł i były niższe niż w Polsce  
o 60,93 zł, tj. o 5,2%. Porównując je do wydatków w województwie w 2016 r. zauważalny jest 
wzrost o 6,2% (o 65,03 zł). 

Podobnie jak w latach poprzednich najistotniejszą grupę wydatków stanowiły wydatki na 
żywność i napoje bezalkoholowe, na które gospodarstwa domowe przeznaczały przeciętnie 
25,7% ogółu wydatków (w 2016 r. — 25,0%). Drugą znaczącą grupą wydatków były te pono-
szone z tytułu użytkowania mieszkania lub domu i za korzystanie z nośników energii. Stano-
wiły one 20,2% ogółu wydatków (w 2016 r. — 21,1%). Najmniejszą część swojego dochodu 
członkowie gospodarstw domowych wydatkowali na edukację — w analizowanym roku, po-
dobnie jak w roku ubiegłym, było to 0,7% ogółu wydatków. 

 

Ubóstwo 

O poprawie sytuacji gospodarstw domowych w województwie kujawsko-pomorskim świad-
czy nie tylko wzrost dochodów i wydatków, ale również obniżenie wskaźników obrazujących 
zasięg ubóstwa. W 2017 r. odnotowano spadek zasięgu ubóstwa skrajnego (minimum egzy-
stencji — szacowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych). Uwzględnia ono jedynie te 
potrzeby, których zaspokojenie nie może być odłożone w czasie, a konsumpcja niższa od 
tego poziomu prowadzi do biologicznego wyniszczenia) oraz ubóstwa ustawowego (okre-
ślonego jako kwota, która zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej uprawnia 
do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej). W analizowa-
nym roku w województwie kujawsko-pomorskim w gospodarstwach domowych o wydatkach 
poniżej granicy ubóstwa skrajnego funkcjonowało 4,2% osób (było to o 1,2 p. proc. mniej  
niż w 2016 r.), a poniżej ustawowej granicy ubóstwa 11,3% osób (o 2,5 p. proc. mniej niż  
w 2016 r.). W 2017 r. stopa ubóstwa relatywnego (ustalona na poziomie 50% średnich wydat-
ków ogółu gospodarstw domowych, obliczonych na podstawie wyników badania budżetów 
gospodarstw domowych) wynosiła w województwie kujawsko-pomorskim 14,4% i w porów-
naniu do roku poprzedniego wzrosła o 0,6 p. proc. 

Wykres 2. Ubóstwo według granic przyjętych w danych roku w województwie  
kujawsko-pomorskim 

Ocena sytuacji materialnej 

Potwierdzeniem poprawy kondycji gospodarstw domowych jest również samoocena  
ich sytuacji materialnej. W 2017 r. w skali roku w województwie kujawsko-pomorskim zaob-
serwowano wzrost odsetka gospodarstw domowych oceniających swoją sytuację materialną  
jako bardzo dobrą i raczej dobrą. Tak właśnie oceniło swoją sytuację 32,8% gospodarstw  
domowych (31,0% w 2016 r.). Natomiast 10,9% gospodarstw domowych w województwie 
określiło swoją sytuację jako raczej złą lub złą (w 2016 r. było to 11,8%).  
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Dla porównania, w Polsce 37,2% gospodarstw domowych określiło swoją sytuację jako bar-
dzo dobrą lub raczej dobrą, a 11,2% jako raczej złą lub złą.  

Wykres 3. Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych w województwie  
kujawsko-pomorskim w 2017 r. 
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Opracowanie merytoryczne: 
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 Rozpowszechnianie: 
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Powiązane opracowania 

Województwo Kujawsko – Pomorskie 2017 – podregiony, powiaty, gminy 

 

Temat dostępny w bazach danych 

BANK DANYCH LOKALNYCH gospodarstwa domowe 

Badanie BGD - warunki materialne ludności według grup społeczno-ekonomicznych i wielkości gospodarstwa 

Badanie BGD - warunki materialne ludności według klasy miejscowości zamieszkania 

Badanie BGD - warunki materialne ludności według województw 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Budżet gospodarstwa domowego 

Dochód do dyspozycji 

Dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego 

Gospodarstwo domowe 

Przychody gospodarstwa domowego netto 

Rozchody gospodarstwa domowego netto 

Spożycie artykułów żywnościowych w gospodarstwie domowym 

Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych 
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