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 1. Dane o sprzedaży detalicznej obejmują: 
1) sprzedaż towarów konsumpcyjnych i 

niekonsumpcyjnych w: 
- punktach sprzedaży detalicznej, 
- hurtowniach oraz u producentów w ilościach 
wskazujących na zakup dla potrzeb 
indywidualnych nabywców; 

2) sprzedaż towarów handlowych (konsumpcyjnych) 
oraz produkcji gastronomicznej w placówkach 
gastronomicznych. 

 W wartości sprzedaży detalicznej uwzględniono 
sprzedaż towarów zarówno ludności, jak i konsumentom 
zbiorowym, tj.: urzędom, instytucjom, żłobkom, 
przedszkolom itp., nie uwzględniono natomiast 
sprzedaży targowiskowej dokonanej przez sprzedawców 
uiszczających jedynie opłatę placową (np. sprzedaży 
produktów rolnych dokonanej przez producentów 
rolników, sprzedaży na giełdach samochodowych). 
 Dane dotyczące sprzedaży detalicznej w zakresie 
sprzedaży towarów konsumpcyjnych prezentuje się 
w dostosowaniu do Klasyfikacji Spożycia 
Indywidualnego według Celu (COICOP). 
2. Podziału towarów na konsumpcyjne i 

niekonsumpcyjne dokonano umownie, zaliczając do 
niekonsumpcyjnych te towary, których zużycie odbywa 
się głównie w sferze produkcji. Do towarów 
niekonsump-cyjnych zaliczono w szczególności towary 
przeznaczone do produkcji rolniczej (np. maszyny dla 
rolnictwa, nasiona, pasze, środki ochrony roślin, 
nawozy sztuczne), materiały budowlane itp. 
 Podziału towarów konsumpcyjnych na żywność, 
napoje alkoholowe i towary nieżywnościowe dokonano 
szacunkowo. 
3. Dane o sprzedaży hurtowej towarów obejmują 

sprzedaż z magazynów handlowych własnych i 
obcych, w których składowane towary stanowią 
własność przedsiębiorstwa handlowego. Do wartości 
sprzedaży hurtowej zalicza się również wartość 
sprzedaży zrealizowanej na zasadzie bezpośredniej 
płatności lub kontraktu (agenci, aukcjonerzy), jak 
również wartość sprzedaży zrealizowanej przez tranzyt 
rozliczany, polegający na przekazywaniu towarów 
bezpośrednio od dostawcy do odbiorcy z pominięciem 
magazynów, które tę dostawę realizują. 

  1. Data concerning retail sales include: 

1) sales of consumer and non-consumer goods in: 

- retail sales outlets,  

- wholesale stores as well as at producers in quantities 

indicating purchases for the individual needs of the 

purchaser; 

2) sales of trade commodities (consumer goods) as well 

as catering production in catering establishments. 

 Sales of goods both for the general public as well as 

for collective consumers, i.e.: government offices, 

institutions, nurseries, nurseries schools etc. are 

included in the value of retail sales. Not included, 

however, are marketplace sales made by salesmen 

only paying a stall fee (e.g., sales of agricultural 

products conducted by farmer-producers, sales at 

automobile markets). 

 Data concerning retail sales within the scope of 

consumer goods sales are presented according to the 

Classification of Individual Consumption by Purpose 

(COICOP). 

2. The division of commodities into consumer and 

non-consumer goods was made on the following 

basis; non-consumer goods include those goods, the 

consumption of which occurs primarily in the sphere of 

production. In particular, goods designated for 

agricultural production (e.g., machinery for agriculture, 

seeds, animal feeds, crop protection chemicals, 

artificial fertilizers), building materials, etc., were 

included in non-consumer goods. 

 The division of consumer goods into food, alcoholic 

beverages and non-foodstuff goods was made by 

estimation. 

3. Data regarding the wholesale of commodities 

include sales from warehouses, in which the 

commodities stored account for the property of a trade 

enterprise. The value of wholesale also includes the 

value of sale realized on the basis of a direct payment 

or contract (agents, auctioneers), as well as the value 

of sales realized by settled transit consisting in the 

transfer of commodities directly from the supplier to the 

client, by-passing the warehouses which realize the 

delivery. 
4. Do placówek gastronomicznych zaliczono 

zakłady i punkty gastronomiczne stałe i sezonowe, 
których przedmiotem działalności jest przygotowanie 
oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na 
miejscu i na wynos. Sezonowe placówki 
gastronomiczne uruchamiane są okresowo i działają 
nie dłużej niż sześć miesięcy w roku kalendarzowym. 
 Do placówek gastronomicznych nie zalicza się 
ruchomych punktów sprzedaży detalicznej i automatów 
sprzedażowych. 
5. Magazyny handlowe (hurtu i detalu) są jednostkami 

organizacyjno-funkcjonalnymi podmiotów gospodarczych 

 4. Catering establishments include permanent and 
seasonal catering establishments and outlets, the 
scope of activity of which is the preparation and sale 
of meals and beverages for on-site and take-out 
consumption. Seasonal catering establishments are 
open for a certain period of time and operate not 
longer than six months in a calendar year. 
 Portable retail sales points and vending machines 
are not treated as catering establishments. 
5. Trade warehouses (wholesale and retail) are the 

organizational and functional units of economic entities 



zajmujących się obrotem towarów. Magazynem jest 
jednostka przeznaczona do magazynowania towarów, 
zajmująca wyodrębnioną przestrzeń magazynową, 
wyposażona w środki techniczne i organizacyjne, 
dysponująca personelem do obsługi tych środków oraz 
prowadząca ewidencję stanu i ruchu zapasów. 
6. Targowiska są to wyodrębnione tereny i budowle 

(place, ulice, hale targowe) ze stałymi lub sezonowymi 
punktami sprzedaży drobnodetalicznej lub urządzeniami 
przeznaczonymi do prowadzenia handlu w wyznaczone 
dni tygodnia lub codziennie (bazary). 

engaged in the turnover of commodities. A warehouse 
is an entity designated for storing commodities, 
occupying separate storage space, equipped with the 
technical and organizational means as well as with the 
personnel to service these means and, in addition, 
registrating amount and the changes in stocks. 
6. Marketplaces are specific areas and structures 

(squares, streets, market halls) with permanent or 
seasonal outlets for small-scale retail sales or with 
facilities designated for conducting trade on specific 
days of the week or weekly (bazaars). 

 
Ceny 
 

 
 
Prices 

1. Wskaźniki cen towarów i usług, dotyczą całego 
województwa – GUS nie bada zróżnicowania 
przestrzennego cen towarów i usług według miast i 
gmin.  
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych 

obliczono przy przyjęciu systemu wag z roku 
poprzedzającego rok badany. Podstawę do opracowania 
stanowi obserwacja cen reprezentantów towarów i usług 
konsumpcyjnych. 

System wag opracowano na podstawie struktury 
wydatków (bez spożycia naturalnego) gospodarstw 
domowych na zakup towarów i usług konsumpcyjnych, 
uzyskanej z badania budżetów gospodarstw domowych. 
Grupowania towarów i usług konsumpcyjnych dokonano 
na podstawie Klasyfikacji Spożycia Indywidualnego 
według Celu zaadaptowanej na potrzeby 
Zharmonizowanych Wskaźników Cen Konsumpcyjnych 
(COICOP/HICP). 
2. Informacje o cenach detalicznych są wynikiem 

badania cen prowadzonego w zakresie: 
-  towarów i usług konsumpcyjnych, 
-  towarów i usług niekonsumpcyjnych nabywanych 
przez ludność na cele produkcyjno-inwestycyjne 
związane głównie z rolnictwem. 
Źródłem informacji o cenach detalicznych towarów 

i usług są notowania cen dokonywane przez 
ankieterów w wybranych punktach sprzedaży w 
Trójmieście. 
Ceny roczne obliczono jako średnie arytmetyczne 

z przeciętnych cen w poszczególnych miesiącach, 
z wyjątkiem cen niektórych artykułów, które obliczono 
jako średnie ważone współczynnikami wyrażającymi 
udział zakupów dokonywanych przez ludność w 
poszczególnych miesiącach. 

 1. Price indices of goods and services concern the 
whole voivodship – the CSO does not inquire the 
territorial differentiation prices of goods and services by 
cities and gminas.  
Price indices of consumer goods and services 

have been calculated applying the system of weights 
from the year preceding the one under the survey. The 
basis for compiling the price is observation of 
representatives of consumer goods and services.  
 The weight system was based on the structure of 
households’ expenditure (excluding own consumption) 
on purchasing consumer goods and services, derived 
from the household budgets survey. The grouping of 
consumer goods and services is presented on the 
basis of the Classification of Individual Consumption by 
Purpose adapted to the needs of the Harmonized 
Indices of Consumer Prices (COICOP/HICP). 
2. Information on retail prices comes from the 

following price survey: 
-  consumer goods and services, 
-  non-consumer goods and services purchased for 

production and investment purposes, mainly 
connected with agriculture. 
The sources of information on retail prices of goods 

and services are the following quotations conducted by 
price collectors in selected sales outlets in Tri-city. 

Annual prices have been calculated as the arithmetic 
means of the average monthly prices apart from annual 
prices of selected goods which have been compiled as 
the means weighted by shares of purchases made by 
population in particular months. 

 


