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TABL. 1(105). GOSPODARSTWA  DOMOWE 
 HOUSEHOLDS 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2005 2008 2009 SPECIFICATION 

      Gospodarstwa domowe objęte 
badaniem .......................................  2465 2820 2944 2939 Households included in the survey 

Przeciętna liczba osób w gospo-
darstwie domowym ........................  2,99 2,91 2,73 2,75 

Average number of persons in  
a household 

w tym:     of which: 

pracujących ....................................  0,94 0,95 1,06 1,08 employed 

pobierających świadczenia  
z ubezpieczeń społecznych  
i pomocy społecznej  ...................  0,93 0,86 0,81 0,79 

receiving social security benefits 
and social assistance benefits 

w tym emeryturę lub rentę .......  x 0,65 0,69 0,69 
of which retirement pay and 

pension 

pozostających na utrzymaniu ........  1,07 1,02 0,78 0,78 dependents 
 

TABL. 2(106). PRZECIĘTNY  MIESIĘCZNY  DOCHÓD  ROZPORZĄDZALNY  NA  1  OSOBĘ  W  GOSPODARSTWACH  
DOMOWYCH 

 AVERAGE  MONTHLY  INCOME  AVAILABLE  PER  CAPITA  OF  HOUSEHOLDS 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2000 2005 2008 2009 

SPECIFICATION 
w zł         in zl 

Dochód rozporządzalny ..................  605,26 777,94 1118,57 1174,26 Available income 

w tym:     of which: 

z pracy najemnej ..........................  278,21 352,06 600,00 635,20 from hired work 

z gospodarstwa indywidualnego  
w rolnictwie ................................  15,99 a 19,36 b 36,92d 16,38e from a private farm in agriculture 

z pracy na własny rachunek ........  52,62 57,90 c 103,96 124,99 from self-employment 

ze świadczeń z ubezpieczeń 
społecznych i pozostałych 
świadczeń f ................................  223,10 290,46 317,49 336,82 

from social security benefits  
and other benefits f 

Dochód do dyspozycji .....................  582,93 751,40 1079,31 1130,16 Disposable income 

a, b, c, d, e Błąd względny szacunków przekracza 10% i wynosi  a – 10,29%, b – 43,66%, c –18,0%, d – 71,22%, e – 37,54%. f Do 2008 r. 
– dochód ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej. 

a, b, c, d, e Relative error of estimates more than 10% and is – a – 10,29%, b – 43,66%, c – 18,0%, d – 71,22%, d – 37,54%. f Until 2008 
– available income from social security benefits and social assistance benefits. 


