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TABL. 2/225/.   ŚREDNIE CENY DETALICZNE WYBRANYCH ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH 
W GRUDNIU 
AVERAGE RETAIL PRICES OF SELECTED NON-FOODSTUFFS IN DECEMBER 

2000 2004 2005 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

w zł   in zl 
SPECIFICATION 

Spodnie męskie z elanowełny  
   – za 1 szt ............................................  151,67 148,00 144,33

Men’s trousers, elana and cotton  
   – per piece 

Ubranie męskie 2-częściowe 
   z elanowełny – za 1 kpl .................. 574,00 489,50 539,00

Men’s suit, elana  
  and wool – per set 

Koszula męska bawełna z poliestrem 
  – za 1 szt ........................................ 

 
. 83,67 85,33

Men’s shirt, polyester and cotton  
   – per piece 

Skarpety męskie – za 1 parę ............ 4,33 7,97 7,17 Men’s socks  – per pair 
Czółenka damskie całoroczne 
   wierzch ze skóry licowej – za 
  1 parę .............................................. 139,33 153,67 157,00

Women’s low shoes (on the grain  
   side) – per pair 

Półbuty męskie całoroczne wierzch 
ze skóry licowej – za  1 parę .......... 134,67 152,33 154,00

Men’s low shoes (on the grain  
   side) – per pair 

Dywan strzyżony – wełna 100%   
   – za 1m² ......................................... . 183,68 212,13 Pile carpet, wool 100% – per 1m2  
Ręcznik frotté  – bawełna 100%, 

wym. 50 x 100 cm – za szt ............. . 17,23 16,70
Frotté cotton towel, 50 x 100 cm  

size –per piece 
Zmywarka do naczyń o poj. 9-12  

kompletów naczyń  – za 1 szt ........ . 1946,33 1642,67
Dishwasher 9-12 dish sets capacity 
   per piece 

Pralka automatyczna (na 5 kg  
   bielizny) – za 1 szt ......................... 1472,67 1486,00 1131,00

Automatic washing machine (capacity 
not exceeding 5 kg) – per piece 

Odkurzacz elektryczny produkcji 
krajowej – za 1 szt ........................... . 349,33 355,67

Vacuum cleaner, domestic produc- 
   tion  – per piece 

Odbiornik telewizyjny kolorowy,  
   monofoniczny – za 1 szt ............... 1051,00 975,67 899,00

TV – set, coloured screen,  
   monophonic – per piece 

Chłodziarka sprężarkowa o poj. 180 l 
   CPW 202 A lub C 202 A – za 1 szt  . . 916,00

Refrigerator, compression type,  
  capacity 180 l CPW 202 A or C 202 
   A – per piece 

Żelazko elektryczne z nawilżaczem 
i spryskiwaczem, z termoregulato-
rem, moc 1000 W lub większa – za 
1 szt ............................................... . . 153,33

Electric steam spray iron with ther-
moregulator, Power 1000W or 
higher  – per piece 

Serwis obiadowy 12-osobowy  
   porcelanowy – za 1 kpl ................. 371,00 640,33 618,33

Porcelain dinner set  
   12-person – per set 

Zestaw wypoczynkowy (kanapa,  
   2 fotele) – za 1 kpl ......................... 2015,00 2465,33 2459,67

Living-room suite (couch and two 
   arm-chairs) – per set 

Komplet bielizny pościelowej 
   z tkaniny bawełnianej – 3 częś- 
   ciowy – za 1 kpl ............................  72,97 63,03 62,70

Bed-linen  cotton set –  
   -3 pieces – per set 
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TABL. 2/225/.   ŚREDNIE CENY DETALICZNE WYBRANYCH ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH 
W GRUDNIU (dok.) 
AVERAGE RETAIL PRICES OF SELECTED NON-FOODSTUFFS IN DECEMBER (cont.) 

2000 2004 2005 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

w zł   in zl 
SPECIFICATION 

Benzyna 95-oktanowa „Euro-Super”
   – za 1 l ..........................................  3,08 3,54 3,83

Motor petrol 95 octanes  
  “Euro-Super” – per l 

Węgiel kamienny orzech – za 1t .....  366,00 459,00 461,33 Hard coal – per t 

Koks opałowy – za 1 t .....................  512,00 1041,00 835,00 Fuel-coke per t 
Proszek do prania „Bonux” – za 

600 g .............................................  . . 5,25
Washing powder „Bonux”  
   – per 600 g 

„Apap” – tabletki – za 12 szt ...........  . 5,07 5,15 „Apap” – tablets- per 12 pcs 
„Aspirin” (firmy Bayer) – tabletki  
   – za 10 szt ....................................  4,97 5,98 6,31

„Aspirin” (Bayer’s) – tablets  
   – per 10 pcs 

„Raphacholin C” – drażetki  
   – za 30 szt ....................................  4,81 6,91 7,38

„Raphacholin C” – coated tablets  
   – per 30 pcs 

„Rutinoscorbin” – tabletki – za 30 szt 3,04 3,66 3,98
„Rutinoscorbin” – tablets  – per 
   30 pcs 

Zeszyt szkolny 16-kartkowy  
   – za 1 szt ......................................  0,77 0,88 0,73

Notebook 16-leaf  
   – per piece 

 
 
 
TABL. 3/226/.   ŚREDNIE CENY DETALICZNE WYBRANYCH USŁUG KONSUMPCYJNYCH 

W GRUDNIU 
AVERAGE RETAIL RETAIL PRICES OF SELECTED CONSUMER SERVICES  
IN DECEMBER 

2000 2004 2005 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

w zł   in zl 
SPECIFICATION 

Skrócenie spodni lub spódnicy ......... . 13,33 13,33 Shortening of trousers or a skirt 

Naprawa klejonego obuwia męs- 
   kiego, przyklejenie zelówek 
   i fleków ........................................... 25,00 35,00 36,67

Repair of men’s pegged shoes – 
   soles and heel-tap sticking 

Naprawa klejonego obuwia dams- 
   kiego, przyklejenie fleków .............. 9,67 12,00 12,00

Repair of women’s pegged shoes –  
   - heel-top sticking 

Opłata za przejazd w dniu po- 
   wszednim taksówką osobową,  
   na odległość 5 km .......................... 12,33  12,32 13,57

Taxi daily fare – for 5 km  
   distance 

Pobranie zimnej wody z miejskiej 
sieci wodociągowej – 1 m3 ............. 1,76 2,46 2,69

Charge for cold water from munici- 
   pal pipe system – per m3 




