




























a b

c
Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. Dane

wstępne. Bez podwykonawców.
a b c

. ExcluData concern economic entities employing more than 9 persons ding

subcontractors.

Preliminary data.

Ogółem ............................... Total

2009 b 2010 b

2009=100
w mln zł in mln zl

w tym produkcja budowlano-
-montażowa .....................
z tego:

c

4812,8 5175,7 107,5

2913,6 3326,2 114,2

roboty budowlane specja-
listyczne .........................

budowa budynków ...........

of which construction
and assembly production

of which:

c

specialized construction
activities

construction of buildings

civil engineering works
budowa obiektów inżynierii
lądowej i wodnej ............ 1506,5 1443,0

1179,2

95,8

133,9

526,5

880,6

704,0 133,7

Produkcja sprzedana budownictwaa

Sold production of construction a

BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH
HOUSEHOLD BUDGETS

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę
Average monthly per capita available income

Przeciętne miesięczne spożycie niektórych artykułów żywnościowych na 1 osobę
Average monthly per capita consumption of selected foodstuffs

a

b

Bez marynat, przetworów ze zwierząt morskich i słodkowodnych, wyrobów garmażeryjnych i panierowa-
nych. Bez zagęszczonego i w proszku.

a

b

Excluding pickles, processed sea and fresh-water food and fish, ready-to-serve foods including coated
food products. Excluding condensed and powdered milk.

2009 2010
Pieczywo w kg ......................
Mięso w kg ...........................
Ryby w kg ...........................
Mleko w l .............................
Sery w kg ..............................
Jaja w szt ..............................

Warzywa w kg ......................

a

b

Owoce w kg ..........................

Bread in kg
Meat in kg
Fish in kg
Milk in l
Cheese in kg
Eggs in units
Fruit in kg
Vegetables in kg

a

b

5,12
4,84
0,36
4,51
1,01

14,08
3,69

11,13

4,89
4,83
0,35
4,45
0,97

14,04
3,28

10,73

2009 2010
Dochód rozporządzalny w zł ......

w tym dochody:
z pracy najemnej ...........................
z pracy na własny rachunek .........
ze świadczeń z ubezpieczeń
społecznych i świadczeń
pozostałych ..................................

.........Dochód do dyspozycji w zł

Available income in zl

Disposable income in zl

of which :
from hired work
from self-employment

from social security benefits and
other benefits

incomes
834,6

795,5

434,5
49,7

295,5

907,3

473,5
57,9

323,1
866,1


















