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Synopsis. Rynek wyrobów tytoniowych jest w Polsce �ród³em ponad 7% dochodów bud¿etu pañstwa. Rynek papierosów
stanowi 98% warto�ci sprzeda¿y wszystkich wyrobów tytoniowych. Jednocze�nie nadmierne palenie generuje trudne do
oszacowania koszty zwi¹zane z profilaktyk¹ i zapobieganiem skutkom zdrowotnym chorób powodowanych przez tytoñ.
Dotychczas w ograniczonym zakresie prowadzono badania na temat zró¿nicowania konsumpcji papierosów w zale¿no�ci
od ró¿nych czynników spo³ecznych i ekonomicznych.  W pracy przedstawiono wyniki badan dotycz¹cych zró¿nicowania
konsumpcji papierosów w siedmiu grupach spo³eczno-ekonomicznych w latach 1999-2006.

Wstêp
Papierosy zdecydowanie dominuj¹ na polskim rynku wyrobów tytoniowych, stanowi¹c w

ostatnich latach ponad 90% ilo�ci i ponad 98% warto�ci sprzeda¿y [Mruk, Tele¿yñska 2009]. Rynek
ten przynosi znacz¹ce dochody do bud¿etu pañstwa, które tylko z tytu³u podatków akcyzowego i
VAT przekraczaj¹ 7%. Z drugiej strony rozpowszechnienie nadmiernej konsumpcji tytoniu jest
najwiêksz¹ przyczyn¹ przedwczesnej �miertelno�ci w Polsce. Na³óg palenia papierosów dotyczy
34% doros³ych mê¿czyzn i 23% doros³ych kobiet, co poci¹ga za sob¹ trudne do oszacowania
koszty zwi¹zane z likwidacj¹ jego skutków [Stan zagro¿enia... 2009].

W latach 1995-2002 produkcja papierosów w Polsce zdecydowanie spada³a: z poziomu 101 do
80,9 mld sztuk rocznie. Podobna tendencjê spadkow¹ wykazywa³a konsumpcja papierosów, której
poziom zmala³ z 2640 do poziomu 2010 sztuk na 1 mieszkañca rocznie. Z kolei w latach 2002-2008
tendencja zmian w produkcji papierosów uleg³a odwróceniu i jej poziom dynamicznie wzrasta³
osi¹gaj¹c 131 mld sztuk rocznie. W tym samym okresie konsumpcja papierosów dalej, chocia¿
znacznie wolniej i podlegaj¹c wahaniom, spada³a. W 2007 roku osi¹gnê³a poziom 1885 sztuk. Obie
tendencje � wzrostowa produkcji i spadkowa konsumpcji papierosów, wykazuj¹ w ostatnich latach
trwa³y charakter [Ja³owiecka, Ja³owiecki 2006, Ja³owiecka i in. 2007, 2009c].

Wzrost produkcji papierosów zwi¹zany jest przede wszystkim z przenoszeniem do Polski produkcji
przez miêdzynarodowe koncerny tytoniowe, z uwagi na ni¿sze jej koszty w naszym kraju. Spadek
konsumpcji papierosów wi¹¿e siê z faktem, ¿e od 10 do 15% papierosów wypalanych w Polsce pochodzi
z nielegalnych �róde³. Szczególnie widoczne to jest w województwach tzw. ��ciany wschodniej�.

Dotychczas w ograniczonym zakresie prowadzono w Polsce badania, dotycz¹ce zró¿nicowania
poziomu konsumpcji papierosów, w zale¿no�ci od ró¿nych czynników ekonomicznych, spo³ecz-
nych, demograficznych i terytorialnych. ¯adne z przeprowadzonych badañ nie mia³o charakteru
cyklicznego [Budzety gospodarstw... 1998, 2007, Polakowska i in. 2005].

Cykliczne badania konsumpcji papierosów w Polsce prowadzone sa  na podstawie,  np. danych
GUS publikowanych w Rocznikach statystycznych. W niewielkim stopniu moga byc przydatne do
badan na temat zróznicowania konsumpcji papierosów.

W pracy przedstawiono wyniki badan, które przeprowadzono na podstawie danych GUS Bu-
dzety Gospodarstw Domowych. Do mankamentów wykorzystywania tej bazy podczas badan zró-
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znicowania konsumpcji nalezy fakt, ze dane na temat konsumpcji dotycza calych gospodarstw, a
nie poszczególnych osób, co sprawia, ze istnieja ograniczone mozliwosci badania spozycia indy-
widualnego. Ponadto, sa one przygotowywane na podstawie ankiet, które jak wskazuje praktyka
badan reprezentacyjnych, obarczone sa bledami o charakterze nielosowym, wskutek m.in. celowe-
go zanizania wydatków na alkohol i wyroby tytoniowe [Bud¿ety gospodarstw... 2009].

Pomimo to baza danych GUS Budzety gospodarstw domowych stanowi jedyne dostepne, cyklicz-
nie zródlo danych na temat konsumpcji wyrobów tytoniowych, które moze stanowic podstawe do
badan jej zaleznosci od czynników: ekonomicznych, spolecznych, demograficznych i terytorialnych.

W pracy przedstawiono wyniki badañ dotycz¹cych zró¿nicowania konsumpcji papierosów w
Polsce w latach 1999-2006, w zale¿no�ci od grupy spo³eczno-ekonomicznej gospodarstwa domo-
wego. Praca stanowi kontynuacjê badañ na temat zró¿nicowania konsumpcji papierosów w woje-
wództwach oraz w ró¿nych miejscowo�ciach [Ja³owiecka i in. 2009a,b].

Cel i zakres badañ
Celem badañ by³o porównanie poziomu konsumpcji papierosów w ró¿nych grupach spo³eczno-

ekonomicznych gospodarstw domowych w Polsce i w poszczególnych województwach w latach
1999-2006. Dla celów porównania przyjêto trzy poziomy odniesienia, którym przypisano warto�æ 100.
Pierwszym by³ �redni poziom konsumpcji papierosów dla wszystkich gospodarstw domowych w
Polsce, drugim � �redni poziom konsumpcji papierosów dla wszystkich gospodarstw domowych
nale¿¹cych do danej grupy spo³eczno-ekonomicznej w Polsce a trzecim � �redni poziom konsumpcji
papierosów we wszystkich grupach spo³eczno-ekonomicznych w danym województwie.

�ród³em danych by³y dane publikowane przez  GUS dotycz¹ce przychodów, wydatków i cha-
rakterystyk gospodarstw domowych. Struktura bazy umo¿liwia identyfikacjê danych miesiêcz-
nych z podzia³em na województwa. Znajduj¹ce siê w bazie charakterystyki dotycz¹ zarówno go-
spodarstw domowych, jak i indywidualnych osób. Przychody i wydatki dotycz¹ wy³¹cznie
gospodarstw jako ca³o�ci. Dane pochodz¹ z badañ, którymi w ka¿dym roku objêto ponad 31 tys.
gospodarstw domowych, czyli ponad 99 tys. osób (tab. 1).
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W pierwszym etapie badañ z bazy wyodrêbniono dane zawieraj¹ce zagregowane informacje na
temat ilo�ciowej konsumpcji papierosów w ró¿nych grupach spo³eczno-ekonomicznych gospo-
darstw domowych w Polsce ogó³em i w poszczególnych województwach w ujêciu rocznym.

W drugim etapie badañ wyznaczono warto�ci �redniej konsumpcji papierosów w przeliczeniu
na 1 osobê rocznie w ca³ym badanym okresie, dla trzech przyjêtych poziomów odniesienia (w
Polsce ogó³em, w grupie spo³eczno-ekonomicznej i w województwie ogó³em) oraz w badanych
kategoriach (w grupie spo³eczno-ekonomicznej w Polsce i w województwie).

W trzecim etapie badañ wyznaczono warto�ci �redniego wzglêdnego poziomu konsumpcji papiero-
sów w badanych kategoriach, w stosunku do  przyjêtych poziomów odniesienia (w dalszej czê�ci pracy
okre�lane s¹ jako �redni poziom konsumpcji), zgodnie z formu³¹ (1) oraz warto�ci �redniego bezwzglêd-
nego odchylenia warto�ci �redniego poziomu konsumpcji od poziomu odniesienia (w dalszej czê�ci
pracy nazywanego wspó³czynnikiem zró¿nicowania konsumpcji), zgodnie z formu³¹ (2).
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N � �redni wzglêdny poziom konsumpcji papierosów w badanej kategorii i,
n � liczba grup spo³eczno-ekonomicznych gospodarstw,
sx � wspó³czynnik zró¿nicowania konsumpcji papierosów dla województwa x.
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W czwartym etapie badañ przygotowano tzw. �mapy preferencji�, na których przedstawiono �redni
wzglêdny poziom konsumpcji papierosów w badanych kategoriach. Poziomice rozmieszczono równomier-
ne w ca³ym zakresie warto�ci, a dla jednej z nich doln¹ granic¹ jest przyjêty poziom odniesienia równy 100.

Grupy ekonomiczno-spo³eczne gospodarstw domowych
Grupy spo³eczno-ekonomiczne gospodarstw domowych w 2005 r. zosta³y wprowadzone przez GUS

do stosowanej terminologii. Przynale¿no�æ do grupy spo³eczno-ekonomicznej jest okre�lana przez
wy³¹czne lub g³ówne (przewa¿aj¹ce) �ród³o utrzymania gospodarstwa przypisane do osoby g³owy
gospodarstwa, która jednocze�nie by³a respondentem w badaniach GUS. Wprowadzona w 2005 roku
klasyfikacja obejmuje piêæ grup spo³eczno-ekonomicznych gospodarstw domowych: pracowników,
rolników, pracuj¹cych na w³asny rachunek, emerytów i rencistów oraz utrzymuj¹cych siê z niezarobko-
wych �róde³. Ponadto wyró¿niane s¹ podgrupy spo³eczno-ekonomiczne obejmuj¹ce siedem kategorii
gospodarstw domowych: pracowników na stanowiskach robotniczych, pracowników na stanowiskach
nierobotniczych, emerytów, rencistów, utrzymuj¹cych siê ze �wiadczeñ spo³ecznych, utrzymuj¹cych
siê z pozosta³ych nie zarobkowych �róde³ i utrzymuj¹cych siê z pozosta³ych �róde³. Wcze�niej w latach
1999-2004 u¿ywano klasyfikacji g³ównego �ród³a utrzymania obejmuj¹ca osiem kategorii gospodarstw
domowych: pracowników na stanowiskach robotniczych, pracowników na stanowiskach nierobotni-
czych, pracowników u¿ytkuj¹cych grunty rolne, rolników, pracuj¹cych na w³asny rachunek, emerytów,
rencistów i utrzymuj¹cych siê z nie zarobkowych �róde³ [Bud¿ety gospodarstw... 2005].

W celu ujednolicenia wyników, w prowadzonych  badaniach dokonano przetworzenia i czê-
�ciowej agregacji danych zgodnie z przyjêt¹ klasyfikacj¹ obejmuj¹c¹ siedem grup spo³eczno-eko-
nomicznych gospodarstw: (1) pracowników na stanowiskach robotniczych, (2) pracowników na
stanowiskach nierobotniczych, (3) rolników i pracowników u¿ytkuj¹cych grunty rolne, (4) pracu-
j¹cych na w³asny rachunek, (5) emerytów, (6) rencistów i (7) utrzymuj¹cych siê z niezarobkowych
�róde³ (liczby w nawiasach u¿yto w dalszej czê�ci pracy w tabelach i na rysunkach zamiast nazw
grup spo³eczno-ekonomicznych gospodarstw domowych).

W tabeli 2 przedstawiono procentowe udzia³y poszczególnych grup gospodarstw w ca³kowitej
liczbie badanych gospodarstw w latach 1999-2006. W tabeli 3 przedstawiono procentowy udzia³
osób nale¿¹cych do gospodarstw domowych poszczególnych grup spo³eczno-ekonomicznych w
ca³kowitej liczbie osób nale¿¹cych do gospodarstw badanych w latach 1999-2006.

Konsumpcja papierosów
Warto�ci �redniego poziomu konsumpcji papierosów we wszystkich grupach spo³eczno-eko-

nomicznych gospodarstw domowych, w latach 1999-2006 przedstawiono na rysunku 1. Jako po-
ziom odniesienia równy 100 przyjêto �redni poziom konsumpcji papierosów we wszystkich gospo-
darstwach domowych w Polsce w danym roku. Wyra�nie widoczny jest podzia³ grup
spo³eczno-ekonomicznych gospodarstw domowych na dwie kategorie. Pierwsz¹ kategoriê stano-
wi¹ gospodarstwa nale¿¹ce do grup, w których poziom konsumpcji jest wy¿szy ni¿ �redni poziom
dla Polski. Nale¿¹ do nich kolejno gospodarstwa: (6) rencistów (�redni poziom konsumpcji =  117,86),
(1) pracowników na stanowiskach robotniczych (110,87), (7) utrzymuj¹cych siê z niezarobkowych
�róde³ (106,65) oraz (5) emerytów (105,11). Drug¹ kategoriê stanowi¹ gospodarstwa, które nale¿¹ do

jenlógowhcywomodwtsradopsoghcynzcimonoke-onzce³opspurgywotnecorp³aizdU.2alebaT
wtsradopsoghcynadabeibzcil

apurG
-onzce³ops

anzcimonoke

]%[wtsradopsogeibzciljenlógowhcynzcimonoke-onzce³opspurg³aizdU

9991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 ainder�

1 05,42 09,32 13,22 65,02 34,02 78,02 23,52 43,62 21,32

2 31,71 32,61 23,71 29,71 87,81 62,91 91,02 43,02 24,81

3 75,31 38,21 20,21 92,11 48,01 18,01 57,5 70,6 92,01

4 03,6 35,6 64,6 92,6 52,6 73,6 32,6 12,6 33,6

5 71,22 08,22 54,32 24,42 71,42 21,42 87,42 11,62 40,42

6 76,21 61,31 13,31 02,31 69,21 76,11 76,01 04,9 80,21

7 56,3 55,4 21,5 23,6 65,6 09,6 70,7 35,5 17,5

.1.batwkaj:o³dór�



115Konsumpcja papierosów w gospodarstwach domowych w Polsce...

grup charakteryzuj¹cych siê ni¿szym ni¿ dla ca³ej Polski poziomem konsumpcji papierosów. Nale¿¹ do
nich gospodarstwa: (3) rolników i pracowników u¿ytkuj¹cych grunty rolne (81,43), (4) pracuj¹cych
na w³asny rachunek (86,76) oraz (2) pracowników na stanowiskach nierobotniczych (88,00).

Zarówno najwy¿szy, jak i najni¿szy �redni poziom konsumpcji papierosów stwierdzono w 2004
roku. Najwy¿szy by³ w (5) gospodarstwach emerytów (141,58), a najni¿szy w (3) gospodarstwach
rolników i pracowników u¿ytkuj¹cych grunty rolne (66,59). W ¿adnej grupie spo³eczno-ekono-
micznej nie stwierdzono wyra�nie zaznaczonej tendencji spadkowej lub wzrostowej �redniego
poziomu spo¿ycia papierosów. We wszystkich grupach podlega³ on w latach 1999-2006 mniejszym
lub wiêkszym wahaniom (rys. 1).

Na rysunkach 2 i 3 pokazano zró¿nicowanie �redniego poziomu konsumpcji papierosów w
latach 1999-2006. Jako poziom odniesienia równy 100 przyjêto: �redni poziom konsumpcji papiero-
sów w danym województwie (rys. 2) oraz �redni poziom konsumpcji papierosów w Polsce w danym
typie biologicznym rodziny (rys. 3).  Województwa oznaczono zgodnie z klasyfikacj¹ GUS, obowi¹zu-
j¹c¹ od 1999 roku wraz z wprowadzeniem nowego podzia³u terytorialnego: (02) dolno�l¹skie, (04)
kujawsko-pomorskie, (06) lubelskie, (08) lubuskie, (10) ³ódzkie, (12) ma³opolskie, (14) mazowieckie,
(16) opolskie, (18) podkarpackie, (20) podlaskie, (22) pomorskie, (24) �l¹skie, (26) �wiêtokrzyskie, (28)
warmiñsko-mazurskie, (30) wielkopolskie i (32) zachodniopomorskie. Na rysunku 2 przedstawiono
warto�ci �redniego poziomu konsumpcji papierosów w grupach spo³eczno-ekonomicznych gospo-
darstw domowych (o� pionowa) we wszystkich województwach (o� pozioma) w odniesieniu do
�redniego poziomu konsumpcji papierosów w danym województwie (poziom odniesienia = 100) w
postaci graficznej. Ponadto,  w postaci tabelarycznej zestawiono warto�ci wspó³czynnika zró¿nico-
wania konsumpcji w grupach spo³eczno-ekonomicznych w poszczególnych województwach w zale¿-
no�ci od �redniego poziomu konsumpcji w tych województwach. Wspó³czynnik zró¿nicowania po-
ziomu konsumpcji papierosów w grupach spo³eczno-ekonomicznych dla wszystkich województw
wynosi³a w badanym okresie 11,842.
Odchylenie standardowe od warto-
�ci wspó³czynnika wynosi³a w bada-
nym okresie 2,196.

Zdecydowanie najwiêkszym we-
wnêtrznym zró¿nicowaniem kon-
sumpcji papierosów w badanym
okresie charakteryzowa³o siê woje-
wództwo ³ódzkie (warto�æ wspó³-
czynnika zró¿nicowania = 16,899), w
którym stwierdzono najwy¿szy �red-
ni poziom konsumpcji papierosów
w Polsce (dotyczy to równie¿ mia-
sta £odzi) [Ja³owiecka i in. 2009a,b].
Kolejn¹ grup¹ województw charak-
teryzuj¹cych siê wysokim zró¿nico-
waniem wewnêtrznym by³y woje-
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Rysunek 1. �redni poziom konsumpcji papierosów w ró¿-
nych grupach spo³eczno-ekonomicznych gospodarstw
domowych (poziom odniesienia dla Polski ogó³em = 100)
�ród³o: jak w tab. 1.
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wództwa: mazowieckie (13,598), �l¹-
skie (13,425), wielkopolskie (13,317) i
opolskie (13,235). We wszystkich piê-
ciu wymienionych województwach
wysoka warto�æ wspó³czynnika zró¿ni-
cowania konsumpcji w grupach spo-
³eczno-ekonomicznych by³a spowodo-
wana du¿ymi ró¿nicami pomiêdzy
poziomem najwy¿szym konsumpcji
stwierdzonym w gospodarstwach (6)
rencistów oraz (1) pracowników na
stanowiskach robotniczych, a pozio-
mem najni¿szym stwierdzonym w go-
spodarstwach (3) rolników i pracow-
ników u¿ytkuj¹cych grunty rolne w
województwach: ³ódzkim, �l¹skim i

wielkopolskim lub w gospodarstwach (4) osób pracuj¹cych na w³asny rachunek w wojewódz-
twach mazowieckim i opolskim. Najmniejszym zró¿nicowaniem wewnlêtrznym �redniego poziomu
konsumpcji papierosów w poszczególnych grupach spo³eczno-ekonomicznych w odniesieniu do
�redniego poziomu konsumpcji dla województwa, w badanym okresie charakteryzowa³y siê woje-
wództwa ma³opolskie (7,600) oraz �wiêtokrzyskie (8,354).

Obszary najwy¿szego �redniego poziomu konsumpcji papierosów w badanym okresie stwier-
dzono w grupie gospodarstw (6) rencistów, w województwie mazowieckim (�redni poziom kon-
sumpcji papierosów = 126,648), podlaskim (126,398) oraz warmiñsko-mazurskim (125,911). Obszary
najni¿szego �redniego poziomu konsumpcji papierosów w badanym okresie stwierdzono w grupie
gospodarstw (3) rolników i pracowników u¿ytkuj¹cych grunty rolne w województwach: ³ódzkim
(72,631) i �l¹skim (73,811) oraz w grupie gospodarstw (4) osób pracuj¹cych na w³asny rachunek w
województwie podlaskim (73,411). Nale¿y podkre�liæ, ¿e województwo ma³opolskie by³o jedynym,
w którym stwierdzono wy¿szy od �redniej poziom konsumpcji papierosów w grupie gospodarstw
(4) osób pracuj¹cych na w³asny rachunek (rys. 2).

Na rysunku 3 przedstawiono warto�ci �redniego poziomu konsumpcji papierosów w grupach
spo³eczno-ekonomicznych gospodarstw domowych (o� pionowa) we wszystkich województwach
(o� pozioma) w odniesieniu do �rednich poziomów konsumpcji papierosów w ca³ej Polsce (poziom
odniesienia = 100). Ponadto, w postaci tabelarycznej zestawiono warto�ci wspó³czynnika zró¿ni-
cowania konsumpcji w grupach spo³eczno-ekonomicznych w poszczególnych województwach od
�redniego poziomu konsumpcji w tych grupach w ca³ej Polsce.

Warto�æ wspó³czynnika zró¿nicowania konsumpcji papierosów w grupach spo³eczno-ekono-
micznych dla wszystkich województw wynosi³a w badanym okresie 12,295, a odchylenie standar-
dowe od warto�ci wspó³czynnika �  9,026.

Zdecydowanie najwiêkszym zró¿-
nicowaniem poziomu konsumpcji papie-
rosów charakteryzowa³o siê wojewódz-
two podkarpackie (36,695). Kolejn¹ grup¹
województw charakteryzuj¹cych siê wy-
sokim zró¿nicowaniem by³y: �wiêtokrzy-
skie (25,165) i ma³opolskie (23,367). We
wszystkich trzech wymienionych woje-
wództwach wysoka �rednia warto�æ
wspó³czynnika zró¿nicowania konsump-
cji by³a spowodowana odchyleniem �in
minus� �rednich poziomów konsumpcji
w grupach spo³eczno-ekonomicznych w
województwach od analogicznych �red-
nich poziomów konsumpcji w Polsce. Z
kolei najmniejsze zró¿nicowanie �rednie-
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Rysunek 2. �redni poziom konsumpcji papierosów w gru-
pach spo³eczno-ekonomicznych dla województw w od-
niesieniu do �redniego poziomu dla województwa = 100
�ród³o: jak na tab. 1.
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Rysunek 3. �redni poziom konsumpcji papierosów w
grupach spo³eczno-ekonomicznych dla województw w
odniesieniu do �redniego poziomu dla typu gospodar-
stwa w Polsce = 100
�ród³o: jak w tab. 1.
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go poziomu konsumpcji w badanym okresie stwierdzono w województwach po³udniowo-zachodnich:
�l¹skim (3,891), opolskim (4,407), dolno�l¹skim (5,720) oraz w województwie pomorskim (5,738).

Obszary najwy¿szego �redniego poziomu konsumpcji papierosów w badanym okresie stwierdzo-
no w grupie gospodarstw (3) rolników i pracowników u¿ytkuj¹cych grunty rolne, w województwie
lubuskim (136,14) oraz w grupach gospodarstw (7) utrzymuj¹cych siê z niezarobkowych �róde³ oraz
(1) pracowników na stanowiskach robotniczych (odpowiednio 124,81 oraz 123,69). Obszary najni¿-
szego �redniego poziomu konsumpcji w badanym okresie stwierdzono we wszystkich grupach go-
spodarstw w województwie podkarpackim (od 58,967 do 66,301), z wyj¹tkiem gospodarstw (3) rolni-
ków i pracowników u¿ytkuj¹cych grunty rolne oraz w gospodarstwach (5) emerytów (68,666) i (7)
osób utrzymuj¹cych siê z niezarobkowych �róde³ (69,915) w województwie ma³opolskim (rys. 3).

Podsumowanie
W latach 1999-2006 zdecydowanie najwy¿szy poziom konsumpcji papierosów stwierdzono w go-

spodarstwach domowych (6) rencistów, a nastêpnie (1) pracowników na stanowiskach robotniczych.
Województwem charakteryzuj¹cym siê zdecydowanie najwiêkszym zró¿nicowaniem wewnêtrznym po-
ziomu konsumpcji pomiêdzy poszczególnymi grupami spo³eczno-ekonomicznymi by³o województwo
³ódzkie, charakteryzuj¹ce siê najwy¿szym poziomem konsumpcji papierosów w Polsce. Najmniejsze
zró¿nicowanie w stosunku do �redniego poziomu konsumpcji papierosów dla województwa wykazy-
wa³y województwa ma³opolskie i �wiêtokrzyskie. W badanym okresie by³y to obok województwa pod-
karpackiego, województwa charakteryzuj¹ce siê najni¿sz¹ konsumpcj¹ papierosów w Polsce.

Najwiêksze odchylenie �redniego poziomu konsumpcji papierosów w poszczególnych grupach spo-
³eczno-ekonomicznych od warto�ci �rednich w tych grupach dla ca³ej Polski wystêpowa³y w wojewódz-
twach podkarpackim, a nastêpnie �wiêtokrzyskim i ma³opolskim. By³y to województwa o najni¿szej kon-
sumpcji papierosów w badanym okresie. Najmniejsze zró¿nicowanie konsumpcji papierosów w grupach
spo³eczno-ekonomicznych w województwie w stosunku do warto�ci �redniej konsumpcji w tych grupach
dla ca³ej Polski odnotowano w województwach: �l¹skim,  opolskim, dolno�l¹skim i pomorskim.

Literatura
Bud¿ety gospodarstw domowych w 2004 roku. 2005: GUS, Warszawa.
Bud¿ety gospodarstw domowych w 2008 roku. 2009: GUS, Warszawa.
Ja³owiecka E., Ja³owiecki P. 2006: Prognoza produkcji i spo¿ycia papierosów w Polsce do 2008 roku. Zesz.

Nauk. SGGW: Ekonomika i organizacja gospodarki ¿ywno�ciowej, nr 60, s. 113-122.
Ja³owiecka E., Ja³owiecki P., Karwañski M. 2007: Prognozy produkcji papierosów w Polsce w latach 2006-

2010 przy u¿yciu modeli adaptacyjnych i autoregresyjnych. [W:] Metody Ilo�ciowe w Badaniach Ekono-
micznych, (red. Borkowski B.). nr  8, s. 153-162.

 Ja³owiecka E., Ja³owiecki P., Or³owski A. 2009: Terytorialne zró¿nicowanie spo¿ycia papierosów w Polsce
w latach 1999-2006. SERiA, t. XI, z. 3, s. 130-135.

Ja³owiecka E., Ja³owiecki P., Or³owski A. 2009: Zró¿nicowanie spo¿ycia papierosów w zale¿no�ci od klasy
miejscowo�ci w Polsce, w latach 1999-2006. Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 3, s. 136-141.

Ja³owiecka E., Ja³owiecki P., Or³owski A. 2009: Trends in cigarettes consumption in Poland � a comparison of
adaptative and autoregressive models. Acta Univeristatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 228, s. 359-366.

Mruk J., Tele¿yñska K. 2009: Rynek papierosów i wyrobów tytoniowych. Poradnik Handlowca, nr 2.
Polakowska M., Piotrowski W., Tykarski A., Drygas W., Rywik S. 2005: Na³óg palenia tytoniu w populacji

polskiej. Wyniki programu WOBASZ. Kardiologia Polska, nr 63, supl. 2.
Roczniki statystyczne za lata 1999-2007: GUS, Warszawa.
Stan zagro¿enia epidemi¹ palenia tytoniu w Polsce. 2009: Word Heath Organization. Copenhagen, Denmark.

Summary
Polish tobacco market generates more than 7% of budget incomes every year. It is a cigarettes market, which are

90% of sales amount and 98% of sales value. At once a excessive smoking generates costs of health diseases
prevention, which are difficult to estimate. Until now investigations of economic and social smoking diversity were
provided only in limited range and selected aspects. There were not cyclical investigations. In the paper, results of
cigarettes consumption diversity in seven social-economic groups of households in 1999-2006 are presented. Studies
were provided on the base of �Households Budgets� database prepared every year by Central Statistical Office.
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