
Komputer 
przenośny 
typu „notebook”

7,8%

Zmiany cen detalicznych wybranych towarów i usług 
(VII 2022 r. do analogicznego okresu roku poprzedniego)

Województwo mazowieckie

opracowanieopracowanie

Bilet wstępu 
na basen kryty 
dla dziecka
(koszt 1 godziny)

8,5%

Tornister 
lub plecak 
szkolny
z ortalionu 
lub tkaniny 
wodoodpornej

Farby 
akwarelowe,
12 kolorów

21,8%

Opłata 
za stałe łącze 
internetoweb

23,1%

Kredki szkolne
w oprawie drewnianej, 
12 kolorów

Brulion 
96-kartkowy,
format A-5

14,6%

wzrost/ spadek w stosunku do analogicznego 
okresu ubiegłego roku.

17,2%

a Poziom średniozaawansowany. 
b Średniomiesięczna opłata z okresu trwania umowy za korzystanie ze stałego łącza internetowego szeroko-
pasmowego dostarczanego drogą kablową, radiową lub satelitarną, u lokalnego operatora np. Vectra, UPC. 

@

Komplet 
podręczników 
do nauki języka 
obcegoa 

7,3%

Źródłem informacji o cenach detalicznych towarów i usług są notowania 
cen wg ustalonej centralnie listy reprezentantów. Notowania cen 
prowadzone są w wybranych rejonach (w województwie mazowieckim 
w 24 rejonach). Zebrane informacje stanowią zbiór do obliczenia średnich 
miesięcznych cen wszystkich reprezentantów. Zaleca się notowanie cen 
w tych samych punktach sprzedaży przez okres co najmniej 1 roku. 

7,2%



Komputer 
przenośny 
typu „notebook”

0,9%

Zmiany cen detalicznych wybranych towarów i usług 
(VII 2022 r. do analogicznego okresu roku poprzedniego)

M.st. Warszawa

opracowanieopracowanie

Źródłem informacji o cenach detalicznych towarów i usług są 
notowania cen wg ustalonej centralnie listy reprezentantów.
Notowania cen prowadzone są w wybranych 6 rejonach. Zebrane 
informacje stanowią zbiór do obliczenia średnich miesięcznych cen 
wszystkich reprezentantów. Zaleca się notowanie cen w tych samych 
punktach sprzedaży przez okres co najmniej 1 roku.

Bilet wstępu 
na basen kryty 
dla dziecka
(koszt 1 godziny)

20,8%

Tornister 
lub plecak 
szkolny
z ortalionu 
lub tkaniny 
wodoodpornej

Kredki szkolne
w oprawie drewnianej, 
12 kolorów

wzrost/ spadek w stosunku do analogicznego 
okresu ubiegłego roku.

Komplet 
podręczników 
do nauki języka 
obcegoa 

Brulion 
96-kartkowy,
format A-5

Opłata 
za stałe łącze 
internetoweb

15,7%
@

Farby 
akwarelowe,
12 kolorów

39,5%

a Poziom średniozaawansowany. 
b Średniomiesięczna opłata z okresu trwania umowy za korzystanie ze stałego łącza internetowego szeroko-
pasmowego dostarczanego drogą kablową, radiową lub satelitarną, u lokalnego operatora np. Vectra, UPC. 

15,7%
6,0%

17,6%

4,9%




