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 Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę 

       
Wzrósł przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę zarówno w regionie jak i w kraju, 

jednak udział opolskiego w stosunku do wartości dla kraju zmniejszył się 
       

       
Sytuacja materialna gospodarstw domowych uwarunkowana jest różnymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak sytuacja makroeko-
nomiczna w kraju czy koniunktura gospodarcza. Dochód rozporządzalny wykorzystywany jest m.in. do analizy poziomu i zróżnico-
wania warunków bytu podstawowych grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych; ustalania poziomu minimalnego wy-
nagrodzenia; szacowania obciążeń podatkowych gospodarstw domowych oraz analiz pomocniczych przy ustalaniu świadczeń spo-
łecznych. Dochód rozporządzalny jest przeznaczony na wydatki oraz przyrost oszczędności. 

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę oraz udział opolskiego w stosunku do wartości dla Polski  

w województwie opolskim i w Polsce, w latach 2008-2016, w tys. zł i w % 

 

Źródło: GUS   OOT 2018 

 W 2008 roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 mieszkańca w opolskim wyniósł 1 080,08 zł, względem wartości dla 

Polski 1 045,52 zł. W 2016 roku w województwie opolskim odnotowano wzrost wartości wskaźnika do 1 389,92 zł, dla kraju 1 474,56 zł. 

 Do 2012 roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 mieszkańca w województwie opolskim systematycznie wzrastał 

i  osiągnął w 2012 roku 101% wartości wskaźnika w kraju. W latach 2013-2015 wartość wskaźnika była niższa niż w 2012 roku, jednak 

systematycznie rosła i finalnie w 2016 roku dochód rozporządzalny per capita osiągnął najwyższa wartość w całym analizowanym 

okresie. Należy jednak zaznaczyć, że spadł udział opolskiego w stosunku do wartości dla Polski ze 103,0% w 2008 roku do 94% 

w 2016 roku. 
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OPOLSKIE POLSKA udział

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę to suma bieżących dochodów gospodarstw domowych z poszczególnych źródeł, 
pomniejszona o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych płacone przez płatnika w imieniu podatnika, o podatki od dochodów 
z własności, podatki płacone przez osoby pracujące na własny rachunek, w tym przedstawicieli wolnych zawodów i osób użytkujących go-
spodarstwo indywidualne w rolnictwie oraz o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.) W skład dochodu rozporządzalnego wchodzą 
dochody pieniężne i niepieniężne, w tym spożycie naturalne (towary lub usługi konsumpcyjne pobrane na potrzeby gospodarstwa domowego 
z gospodarstwa indywidualnego, bądź z prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek - rolniczej i pozarolniczej) oraz towary 
i usługi otrzymane bezpłatnie. [12] 
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 Na przestrzeni lat 2008-2016 przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 mieszkańca w województwie opolskim wzrósł 

o 28,7% (podczas gdy średnio w kraju o 41,03%). Jednocześnie pozycja województwa opolskiego zmieniła się na niekorzyść. 

W 2008 roku region opolski zajmował 4 miejsce wśród województw pod względem wartości wskaźnika. W 2016 roku pozycja woje-

wództwa spadła na 11 miejsce – wskaźnik wyższy niż w województwie opolskim odnotowano w 10 województwach (mazowieckie, 

dolnośląskie, pomorskie, śląskie, lubuskie, zachodniopomorskie, łódzkie, małopolskie, podlaskie oraz wielkopolskie). 


