
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

27.08.2019 r. Sytuacja materialna gospodarstw domowych 
 

Poprawiła się sytuacja materialna gospodarstw 
domowych na Podkarpaciu. Wzrósł przeciętny 
miesięczny dochód rozporządzalny na osobę. Wyższa 
była także samoocena sytuacji materialnej przez 
członków gospodarstw. Jednak województwo 
podkarpackie pod względem dochodu 
rozporządzalnego w gospodarstwach domowych, jak 
również wydatków, ciągle zajmowało ostatnie miejsce 
w Polsce. 

W 2018 roku przeciętny miesięczny dochód 
rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym na Podkarpaciu wynosił  
1347,26 zł. Pod względem jego wysokości Podkarpacie zajmowało ostatnie miejsce wsród 
województw. Najwyższy dochód odnotowano w województwie mazowieckim – 2031,59 zł. 

Także pod względem wydatków (960,22 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie domowym), 
województwo podakarpackie zajmowało 16. miejsce. Z kwoty wydatków, 276,83 zł wydawano 
na żywność i napoje bezalkoholowe, a 162,99 zł na użytkowanie mieszkania i nośniki energii. 
Łącznie na towary i usługi konsumpcyjne jedna osoba w gospodarstwie wydawała 925,94 zł. 
Najmniej wydawano na edukację – 6,25 zł. 

W 2018 roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny wzrósł o 92,96 zł w stosunku do 
2017 roku. W tym samym czasie wydatki wzrosły o 18,31 zł.      

Mimo najniższego dochodu rozporządzalnego, subiektywna ocena sytuacji materialnej  
w gospodarstwach domowych na Podkarpaciu w 2018 roku była dość wysoka. Sytuację 
materialną jako „bardzo dobrą” oceniło 15,2% osób (wzrost o 2,5 p. proc. w porównaniu  
z 2017 rokiem), a 23,8% osób (wzrost o 3,9 p. proc.) określiło ją jako „raczej dobrą”, co 
plasowało województwo podkarpackie na 8. miejscu w kraju. Jednocześnie zmalała liczba 
osób określających swoją sytuację materialną jako „raczej złą” (w 2018 roku taką sytuację 
określało 8,4%, tj. o 0,9 p. proc. mniej niż rok wcześniej) i „złą” (1,6%, również o 0,9 p. proc. 
mniej niż w 2017 roku). Mniej osób określało swoją sytuację materialną jako „złą” tylko  
w województwie małopolskim – 1,1%, i w województwie opolskim – 1,3%.  

Jeżeli chodzi o wyposażenie w niektóre przedmioty trwałego użytkowania, to pralkę 
automatyczną posiadało na Podkarpaciu 96,7% gospodarstw domowych, komputer osobisty 
73,4% gospodarstw, a samochód osobowy 70,3% gospodarstw. 

 

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 
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Przeciętny miesięczny dochód 
rozporządzalny na jedną 
osobę w gospodarstwie domo-
wym w Polsce w 2018 roku wy-
niósł 1693,46 zł  

7,4% 
Wzrost przeciętnego miesięcz-
nego dochodu rozporządzal-
nego na 1 osobę w gospodar-
stwie domowym na Podkarpa-
ciu w 2018 roku r/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 
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