
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

21.08.2018 r. Przychody i wydatki gospodarstw domowych 
 

W 2017 roku w porównaniu z poprzednim rokiem, na 
Podkarpaciu wzrósł dochód rozporządzalny na jedną 
osobę w gospodarstwie domowym. Większe były 
jednak także wydatki. 

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 
jedną osobę w gospodarstwie domowym na 
Podkarpaciu w 2017 roku wyniósł 1254,30 zł. Natomiast 
średnie miesięczne wydatki zamknęły się kwotą 941,91 
zł. Jedna osoba w gospodarstwie domowym wydawała 
średnio w miesiącu m.in. 266,72 zł na żywność i napoje 

bezalkoholowe. Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii kosztowały ją 164,20 zł. 
Za przeciętnie 56,66 zł miesięcznie kupowała odzież i obuwie. 

Jeżeli chodzi o spożycie, to jedna osoba w gospodarstwie domowym spożywała średnio 
w miesiącu 3,67 kg pieczywa, 4,89 kg różnego rodzaju mięs, w tym drobiowego. Niestety 
w tym zestawie było tylko 0,21 kg ryb i owoców morza. Ponadto na jedną osobę przypadało 
średnio miesięcznie 3,58 l mleka, 8,57 kg warzyw w tym 3,51 kg ziemniaków, 3,27 kg owoców 
1,21 kg cukru, 0,90 kg sera i twarogu i 12,18 jaj. 

Na 100 badanych gospodarstw domowych, w województwie podkarpackim przypadało 98,40 
odbiorników telewizyjnych, 96,70 pralek automatycznych, 63,60 robotów kuchennych i 72,80 
samochodów osobowych. 

Prawie 13% gospodarstw domowych oceniało swoją sytuację materialną jako bardzo dobrą, 
prawie 20% jako dobrą, niecałe 56% jako przeciętną, ponad 9% jako raczej złą i około 2,5% 
jako złą. 

W 2017 roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie 
domowym wzrósł o 120,20 zł w porównaniu z 2016 rokiem. W tym samym czasie wydatki 
zwiększyły się o 39,73 zł. 

   

                                                         

 

 

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

Przeciętny miesięczny do-
chód rozporządzalny na 
jedną osobę w gospodar-
stwie domowym na Podkar-
paciu w 2017 roku był najniż-
szy wśród województw. Naj-
wyższy dochód wystąpił 
w województwie mazowiec-
kim – 1912,09 zł. 

10,6% 
Wzrost przeciętnego miesięcznego 
dochodu rozporządzalnego na 
jedną osobę w gospodarstwie do-
mowym w 2017 r. w porównaniu z 
2016 r. 



 

Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych  

Marek Tomczyk 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

 

Osoba do kontaktu z mediami: 
Angelika Koprowicz 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 

faks: 17 853 51 57 

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 
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