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 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 spoŜycia naturalnego) gospodarstw 

domowych na zakup towarów i usług 
konsumpcyjnych, uzyskanej z badania budŜetów 
gospodarstw domowych. Grupowania towarów i 

usług konsumpcyjnych dokonano na podstawie 
Klasyfikacji SpoŜycia Indywidualnego według Celu 
zaadaptowanej na potrzeby Zharmonizowanych 

Wskaźników Cen Konsumpcyjnych 
(COICOP/HICP). 
 1. Źródłem informacji o cenach detalicznych 

towarów i usług są: 
a) notowania cen dokonywane przez ankieterów 

w wybranych punktach sprzedaŜy, w 

wytypowanych rejonach badania cen; 
b) cenniki, zarządzenia i decyzje w zakresie cen 

jednolitych obowiązujących na terenie całego 

kraju lub jego części. 
 Przeciętne ceny w grudniu obliczono jako średnie 
arytmetyczne z notowań na terenie całego kraju. 

 2. Dane o cenach skupu dotyczą cen 
płaconych przez podmioty gospodarcze skupujące 
produkty rolne bezpośrednio od ich producentów. 

 Przeciętne ceny roczne obliczono jako iloraz 
wartości (bez podatku od towarów i usług) i ilości 
poszczególnych produktów rolnych. 

 3. Źródłem informacji o cenach produktów rol-

nych i zwierząt gospodarskich uzyskiwanych 

przez rolników na targowiskach są miesięczne 

notowania cen dokonane przez stałych ankieterów 
na celowo wytypowanych targowiskach na terenie 
województwa. Do 2004 r. źródłem informacji 

o cenach uzyskiwanych przez rolników była 
miesięczna sprawozdawczość korespondentów 
rolnych, którzy notowali równieŜ ceny uzyskiwane 

w bezpośrednich obrotach między poszczególnymi 
gospodarstwami. W związku z tym dane od 2005 r. 
nie są w pełni porównywalne z danymi za lata 

poprzednie.  
 Przeciętne ceny roczne obliczono jako średnie 
arytmetyczne z przeciętnych cen w 

poszczególnych miesiącach. 

 

 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 is price 

observation of representatives of consumer goods 

and services.  

 The weight system was based on the structure 

of households’ expenditure (excluding own con-

sumption) 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). 

 1. The sources of informatiuon on retail prices 

of goods and services are the following: 

a) quotations conducted by price collectors in 

selected sales outlets, in selected price survey 

regions; 

b) price lists, regulations and decisions applicable 

as the uniform prices ruling throughout the 

country or its part. 

 Average prices in December have been 

computed as the arithmetic means of quotations 

throughout the country. 

 2. Data on procurement prices concern prices 

paid by economic entities purchasing agricultural 

products directly from their producers. 

 Average annual prices were calculated as 

a quotient of value (without value added tax – VAT) 

and quantity of each agricultural products. 

 3. The information on prices of agricultural 

products and livestock received by farmers on 

marketplaces comes from price quotations of 

agricultural products, provided by a network of 

interviewers collecting it on selected market-places 

of voivodship. Until 2004 information on prices 

received by farmers was collected monthly from 

agricultural correspondents, whose reports also 

included prices of products traded between farms. 

Therefore since 2005 data are not fully comparable 

with data in previous years.  

 Average annual prices were calculated as 

arithmetic mean of average monthly prices. 

 


