
1827,35 zł
Komputer
przenośny typu
„notebook”

738,43  zł
Tablet
multimedialny

520,71 zł
Czytnik
e-booków

269,83 zł 
Łańcuszek złoty 
próby 0,585

194,89 zł 
Golarka
elektryczna 
męska

143,99 zł 
Łyżwy
fi gurowe

134,14 zł 
Gra komputerowa
na PC

92,83 zł 
Klocki
typu „Lego”

126,50 zł  
Zegarek
damski,
elektroniczny

61,88 zł 
Lalka typu
„Barbie”
lub „Sindy”

31,55 zł 
Zabawka
pluszowa

BOŻE NARODZENIE
Ceny detaliczne wybranych towarów i usług

M.st. Warszawa

o 6,2%

a
o 8,7% o 4,0% o 4,1% o 12,3%

o 29,8% o 24,0% o 5,1%
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m

6,50 zł 61 88 zł 31 556,50 zł  ł
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mski

61,88 zł
Lalka typu
Barbie”

31,55 zł
Zabawka

m
k
mski,
ktroniczny

„Barbie”
lub „Sindy”

pluszowa

ŚWIĄTECZNE PREZENTY

(ceny w XI 2019 r.)

opracowanieopracowanie

o 18,7%

y
o 35,5%

y
o 23,3%

  wzrost/spadek
w stosunku do analogicznego okresu
ubiegłego roku
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.

http://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=142&v=1
http://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=142&v=2
http://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=142&v=3
http://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=142&v=4
http://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=142&v=5


2150,13 zł
Komputer
przenośny typu
„notebook”

658,28  zł
Tablet
multimedialny

411,44 zł
Czytnik
e-booków

254,63 zł 
Łańcuszek złoty 
próby 0,585

199,32 zł 
Golarka
elektryczna 
męska

161,63 zł 
Łyżwy
fi gurowe

144,79 zł 
Gra komputerowa
na PC

88,96 zł 
Klocki
typu „Lego”

154,99 zł  
Zegarek
damski,
elektroniczny

70,74 zł 
Lalka typu
„Barbie”
lub „Sindy”

40,35 zł 
Zabawka
pluszowa

o 2,1%

aa
o 6,3% o 0,8% o 1,0%

o 3,9%

o 2,4%

o 17,1% o 12,1% o 4,4%

BOŻE NARODZENIE
Ceny detaliczne wybranych towarów i usług

Województwo mazowieckie

o 19,7% o 4,0%

54 995
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le

54,99 zł
g
m

ek

70 74 zł 40 354,99 zł  ł
garek
mski,
ktroniczny

70,74 zł
Lalka typu
„Barbie”
lub „Sindy”

40,35 zł
Zabawka
pluszowawa

o o 33,9%9%
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o 19,7%

yy
o 4,0%0% ŚWIĄTECZNE PREZENTY

(ceny w XI 2019 r.)

opracowanieopracowanie

Źródłem informacji o cenach detalicznych 
towarów i usług są notowania cen wg 
ustalonej centralnie listy reprezentantów. 
Notowania cen prowadzone są w wybranych 
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.

  wzrost/spadek
w stosunku do analogicznego okresu
ubiegłego roku

http://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=142&v=1
http://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=142&v=2
http://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=142&v=3
http://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=142&v=4
http://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=142&v=5


BENZYNA
BEZOŁOWIOWA,

95 - OKTANOWA 1L

1147 litrów1215 litrów

1234 litry1312 litrów

GRZYBY
SUSZONE

18 kg16 kg
18 kg16 kg

BOŻE NARODZENIE
Ceny detaliczne wybranych towarów i usług

dla m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego

opracowanieopracowanie

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW

335 kg326 kg
368 kg346 kg

PŁATY
ŚLEDZIOWE

SZYNKA
WIEPRZOWA GOTOWA-

NA

MĄKA
PSZENNA

2303 kg
2225 kg

SER TWAROGOWY
TŁUSTY

395 kg402 kg
401 kg405 kg

POMARAŃCZE

M.st. Warszawa

2019

2018

Województwo

2019

2018990 kg
1021 kg

324 kg
346 kg

ggg

2186 kg
2110 kg

955 kg

219 kg203 kg

953 kg

208 kg188 kg
346 kg
359 kg

SIŁA NABYWCZA PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA BRUTTO

5836,70 zł
6196,38 zł

IESIĘCZNE WYNAGRO

5836,70 zł
6196 38 zł6196,38 zł

XI 2018

6098,25 zł
6453,56 zł

O W SEKTORZE PRZE

6098 25 zł
6453 56 zł6453,56 zł

XI 2019XI 2019

KARP ŚWIEŻY,
CAŁY, NIEPATROSZONY

M.st. WarszawaM.st. Warszawa

Woj. mazowieckie Woj. mazowieckie

http://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=142&v=1
http://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=142&v=2
http://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=142&v=3
http://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=142&v=4
http://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=142&v=5

