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HOUSEHOLDS. DWELLINGS

TABL. 4  (47). PRZECIĘTNE mIESIĘCZNE wYdaTKI Na 1 OSOBĘ w GOSPOdaRSTwaCh
 dOmOwYCh
 AVERAGE MONTHLY EXPENDITURES PER CAPITA IN HOUSEHOLDS

WYSZCZEGÓLNIENIE
2010 2015 2019 2020

SPECIFICATION
w zł    in PLN

Wydatki ogółema 838,21 903,17 1059,05 994,00 Total expendituresa

w tym towary i usługi konsumpcyjneab 807,99 871,46 1015,24 963,59 of which consumer goods and servicesab

w tym: of which:
żywność i napoje bezalkoholowe 241,19 253,28 308,59 309,99 food and non-alcoholic beverages
napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 19,56 18,18 22,98 24,63 alcoholic beverages and tobacco
odzież i obuwie 46,31 59,78 53,27 42,24 clothing and footwear
użytkowanie mieszkania i nośniki 

energii 195,27 189,08 197,27 187,69
housing, water, electricity, gas and 

other fuels
wyposażenie mieszkania i prowadze-

nie gospodarstwa domowego 45,51 44,64 65,25c 61,08
furnishings, household equipment and 

routine household maintenance
zdrowie 39,92 49,51 69,44 54,54 health

w tym wyroby farmaceutyczne 26,43 31,17 46,78 39,09 of which pharmaceutical products
transport 71,13 74,58 92,76 92,36d transport
łącznośće 36,53 42,84 46,10 49,04 communicatione

rekreacja i kultura 46,65 48,58f 49,79 45,04 recreation and culture
edukacjag 7,61 6,52h 4,93i 7,74k educationg

restauracje i hotele 10,74 33,01l 39,33 27,47m restaurants and hotels
pozostałe towary i usługia 45,52 49,31 64,08 61,02 miscellaneous goods and servicesa

w tym higiena osobista 23,82 27,41 34,56 34,21 of which personal care

a, b, e, g Łącznie z: a – wydatkami na ubezpieczenia na życie, b – kieszonkowym nieuwzględnionym w podziale według rodzajów wydatków, 
e – wydatkami na usługi internetowe (od 2013 r.; do 2012 r. ujmowane w pozycji „Rekreacja i kultura”), g – wychowaniem przedszkolnym. c, d, f, h–m 
Błąd względny szacunków przekracza 10% i wynosi: c – 11,93%, d – 10,57%, f – 10,93%, h – 25,71%, i – 10,94%, k – 19,77%, l – 14,24%, m – 18,20%.
a, b, c, d, Including: a – expenditures on life insurance, b – pocket money not considered in items by types of expenditures, c – expenditures for 
Internet services (since 2013; until 2012, included in position ”Recreation and culture”), d – pre-school education. c, d, f, h–m Relative error of 
estimates exceeds 10% and equals: c – 11.93%, d – 10.57%, f – 10.93%, h – 25.71%, i – 10.94%, k – 19.77%, l – 14.24%, m – 18.20%.
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a Od 2013 r. bez wydatków na usługi internetowe.
a Since 2013 excluding expenditures for Internet services.




