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BUDŻETY  GOSPODARSTW  DOMOWYCH 
W  WOJEWÓDZTWIE  MAZOWIECKIM  W  2004  R. 1 

 
 Badanie budżetów gospodarstw domowych pełni ważną rolę w analizach poziomu życia ludności, 

dostarcza bowiem informacji o dochodach, wydatkach, spożyciu ilościowym żywności oraz o wyposażeniu 

gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania. Prowadzone jest metodą reprezentacyjną, która 

daje możliwość uogólnienia (z określoną precyzją) uzyskanych wyników na wszystkie gospodarstwa domo-

we w kraju. W 2004 r. badaniem tym objęto 4478 gospodarstw domowych w województwie mazowieckim. 

Prezentowane wyniki badania ustalono na podstawie oświadczeń osób biorących w nim udział. 
 

Przeciętna  liczba  osób  w  gospodarstwie  domowym 

W tym 

pobierających świadczenia z ubezpieczeń  
społecznych i pomocy społecznej L A T A Ogółem 

pracujących 
razem w tym emeryturę  

lub rentę 

pozostających  
na utrzymaniu 

2003* ......................... 2,92 1,12 0,80 0,67 0,94

2004* ......................... 2,94 1,13 0,79 0,63 0,96

 

 Podstawową kategorią ekonomiczną — mającą decydujący wpływ na warunki życia gospodarstwa 

domowego — jest dochód rozporządzalny, który przeznaczany jest na wydatki oraz przyrost oszczędności.  

 W 2004 r. przeciętne gospodarstwo domowe w województwie mazowieckim rozporządzało miesię-

cznym dochodem wynoszącym średnio 940,18 zł na 1 osobę. W ujęciu nominalnym był on wyższy o 4,6% 

(o 41,40 zł) od analogicznego dochodu sprzed roku. Najbardziej wzrósł dochód z gospodarstwa indywidu-

alnego w rolnictwie — o 14,7% (o 4,83 zł), mniej dochód z pracy najemnej — o 7,7% (o 35,20 zł) oraz do-

chód z pracy na własny rachunek — o 1,0% (o 0,95 zł). Dla dochodu ze świadczeń z ubezpieczeń 

społecznych i pomocy społecznej odnotowano spadek o 0,5% (o 1,18 zł). 

 Dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego w największym stopniu tworzą dochody z pracy 

najemnej oraz dochody ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej. W 2004 r. ich udział 

w dochodzie rozporządzalnym wynosił odpowiednio 52,4% i 27,1%. 

 W porównaniu z dochodami gospodarstw domowych w 2003 r. zwiększył się udział dochodu z pracy 

najemnej (o 1,5 pkt %) i dochodu z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie (o 0,4 pkt %), a zmniejszył się 

udział dochodu ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej (o 1,3 pkt %) oraz dochodu 

osiąganego z pracy na własny rachunek (o 0,4 pkt %).  

                                                           
1 Prezentowane w niniejszej informacji dane z badania budżetów gospodarstw domowych za 2003 r. różnią się od wyników wcześniej 
publikowanych w tym zakresie. W 2004 r. w badaniach budżetów gospodarstw domowych zmieniony został bowiem system ważenia. 
Ze względu na konieczność zachowania porównywalności danych, wyniki badania budżetów gospodarstw domowych za 2003 r. zostały 
powtórnie przeliczone w oparciu o nowy system wag. 
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 Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w województwie mazowieckim był wyższy od docho-

du w kraju o 204,78 zł, tj. o 27,8%.  
 

Przeciętny  miesięczny  dochód  rozporządzalny  na  1  osobę  w  gospodarstwach  domowych 

W tym 

L A T A Ogółem z pracy  
najemnej 

z gospodarstwa 
indywidualnego 

w rolnictwie 

z pracy  
na własny  
rachunek 

ze świadczeń  
z ubezpieczeń 
społecznych  

i pomocy  
społecznej 

Dochód  
do dyspozycji 

2003 .......................... 898,78 457,89 32,78 92,39 255,62 861,15

2004 .......................... 940,18 493,09 37,61 93,34 254,44 903,37

 

 W 2004 r. przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego w województwie wynosiły  

w przeliczeniu na 1 osobę 863,20 zł i były nominalnie o 2,8% (o 23,74 zł) wyższe niż przed rokiem. 

Najbardziej wzrosły wydatki na transport (o 17,1%), zdrowie (o 9,3%), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe  

(o 9,2%) oraz na rekreację i kulturę (o 7,7%). Spadły wydatki na użytkowanie mieszkania i nośniki energii  

(o 5,6%), łączność (o 3,5%) oraz na wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego  

(o 2,4%). 

 W strukturze wydatków dominowały wydatki związane z zakupem towarów i usług konsumpcyjnych  

— 95,7% (w 2003 r. 95,5%). Najistotniejszą grupę stanowiły wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe, na 

które gospodarstwa domowe przeznaczały przeciętnie 25,4% ogółu wydatków (o 0,1 pkt % więcej niż  

w 2003 r.). Znaczącą grupą wydatków były opłaty ponoszone przez gospodarstwa domowe z tytułu 

użytkowania mieszkania i za korzystanie z nośników energii. W 2004 r. stanowiły one przeciętnie 18,5% 

ogółu wydatków (o 1,7 pkt % mniej niż przed rokiem).  

 Struktura wydatków budżetów gospodarstw domowych województwa mazowieckiego nie odbiegała znacząco 

od struktury tych wydatków w kraju. Największą różnicę odnotowano dla wydatków na żywność i napoje bezalkoholo-

we, których udział był w województwie o 2,7 pkt % niższy niż średnio w kraju. 
 

Przeciętne  miesięczne  wydatki  na  1  osobę  w  gospodarstwach  domowych 

2003 2004 2003 2004 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

w złotych w odsetkach 2003=100 

O g ó ł e m ................................................................ 839,46 863,20 100,0 100,0 102,8
W tym towary i usługi konsumpcyjne ........................ 801,83 826,39 95,5 95,7 103,1

w tym:  
żywność i napoje bezalkoholowe ......................... 212,73 219,37 25,3 25,4 103,1
napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe ................. 21,53 23,50 2,6 2,7 109,2
odzież i obuwie ..................................................... 45,13 47,03 5,4 5,4 104,2
użytkowanie mieszkania i nośniki energii ............. 169,52 160,11 20,2 18,5 94,4
wyposażenie mieszkania i prowadzenie 

gospodarstwa domowego................................ 42,06 41,07* 5,0 4,8 97,6
zdrowie ................................................................. 41,89 45,78 5,0 5,3 109,3
transport ............................................................... 72,47 84,87 8,6 9,8 117,1
łączność................................................................ 43,78 42,26 5,2 4,9 96,5
rekreacja i kultura ................................................. 68,16 73,40 8,1 8,5 107,7
edukacjaa .............................................................. 17,78 18,65 2,1 2,2 104,9
restauracje i hotele ............................................... 18,32 19,05 2,2 2,2 104,0
inne towary i usługi ............................................... 43,61 46,85 5,2 5,4 107,4

a Łącznie z wychowaniem przedszkolnym. 
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 Wyniki badań budżetów gospodarstw domowych informują o ilości żywności zakupionej lub w inny 

sposób pozyskanej przez gospodarstwo domowe (z własnego gospodarstwa rolnego lub działki pracowni-

czej; otrzymanej w darze, itp.).  

W 2004 r. w województwie mazowieckim nastąpił spadek, w porównaniu z rokiem poprzednim, spo-

życia większości podstawowych grup artykułów żywnościowych. Najbardziej spadło spożycie mleka, napo-

jów mlecznych i jogurtów — o 6,4% oraz serów — o 4,0%. Przeciętne spożycie ryb i cukru pozostało na 

poziomie z 2003 r. 
 

Przeciętne  miesięczne  spożycie a  niektórych  artykułów  żywnościowych  na  1  osobę   
w  gospodarstwach  domowych 

Pieczywo i produkty 
zbożowe 

Mleko c, napoje 
mleczne i jogurty 

ogółem 
w tym 

pieczy-
wo 

Mięso Ryby b 
ogółem w tym 

mleko c 

Oleje  
i pozo-
stałe 

tłuszcze 

Owoce Warzy-
wa Cukier 

L A T A 

w kg w l 

Sery  
w kg 

Jaja  
w szt 

w kg 

2003 .............  9,07 6,19 5,75 0,46 5,43 4,72 1,00 14,74 1,52 4,45 12,44 1,64

2004 .............  8,88 6,13 5,68 0,46 5,08 4,41 0,96 14,46 1,50 4,38 12,27 1,64

a Bez spożycia w placówkach gastronomicznych. b Bez marynat, przetworów ze zwierząt morskich i słodkowodnych, wyrobów 
garmażeryjnych i panierowanych. c Bez zagęszczonego i w proszku. 
 

 Na podstawie badań można stwierdzić, że w 2004 r. powszechnie występującymi w gospodarstwach 

domowych dobrami trwałego użytkowania były dobra uważane za niezbędne do ich funkcjonowania, jak 

chłodziarki czy automaty pralnicze.  

 W stosunku do 2003 r. w badanych gospodarstwach domowych województwa mazowieckiego 

nastąpiła dalsza poprawa ich wyposażenia w wiele dóbr trwałego użytku. Największy przyrost udziału 

gospodarstw domowych wyposażonych w dane dobro odnotowano w odniesieniu do zamrażarek (o 7,2 pkt 

%), komputerów osobistych (o 5,0 pkt %), w tym z dostępem do Internetu (o 4,2 pkt %) oraz w odniesieniu 

do kuchenek mikrofalowych (o 3,6 pkt %). 
 

Gospodarstwa  domowe  wyposażone  w  niektóre  przedmioty  trwałego  użytkowania a  

Komputer osobisty 

Chło-
dziarka 

Zamra-
żarka 

Automat 
pralniczy 

Kuchen-
ka mik-
rofalowa 

Samo-
chód 

osobowy

Odbior-
nik ra-
diofo-
niczny 

Zestaw 
do od-

bioru, re-
jestracji 
i odtwa-
rzania 

dźwięku 
(wieża) 

Odbior-
nik tele-
wizyjny 

Magne-
towid, 
odtwa-
rzacz 

Urządze-
nie do 

odbioru 
telewizji 
satelitar-

nej b 

ogółem 

w tym 
z dostę-
pem do 

Internetu

L A T A 

w % ogółu gospodarstw domowych 

2003 .............  97,8 26,6 75,2 26,5 45,2 56,7 42,8 97,5 53,5 45,4 30,8 16,0

2004 .............  97,5 33,8 78,3 30,1 47,1 58,0 42,7 97,5 52,3 45,4 35,8 20,2

a Opracowano na podstawie stanu w końcu poszczególnych kwartałów. b Łącznie z telewizją kablową. 

 

 

 

 

 

 

 

Przy publikowaniu danych prosimy o podanie źródła. 


