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Uwagi ogólne 
 

1. Informacje o cenach detalicznych są wyni-
kiem badania cen prowadzonego w zakresie: 
— towarów i usług konsumpcyjnych, 
— towarów i usług niekonsumpcyjnych nabywa-

nych przez ludność na cele produkcyjno- 
-inwestycyjne związane głównie z rolnictwem. 

Źródłem informacji o cenach detalicznych towa-
rów i usług są notowania cen dokonywane przez 
ankieterów w wybranych punktach sprzedaży,  
w wytypowanych rejonach badania. 

Ceny roczne obliczono jako średnie arytmetycz-
ne z przeciętnych cen w poszczególnych miesią-
cach, z wyjątkiem cen niektórych artykułów, które 
obliczono jako średnie ważone współczynnikami 
wyrażającymi udział zakupów dokonywanych 
przez ludność w poszczególnych miesiącach. 

2. Dane o cenach skupu dotyczą przeciętnych 
rocznych cen (obliczonych jako iloraz wartości 
i ilości poszczególnych produktów) płaconych 
przez podmioty gospodarcze skupujące produkty 
rolne bezpośrednio od producentów rolnych. 

3. Źródłem informacji o cenach produktów 
rolnych i zwierząt gospodarskich uzyskiwa-
nych przez rolników na targowiskach jest 
miesięczna sprawozdawczość korespondentów 
rolnych Głównego Urzędu Statystycznego. Prze-
ciętne ceny roczne obliczono jako średnie aryt-
metyczne z przeciętnych cen w poszczególnych 
miesiącach. 

 General notes 
 

1. Information about retail prices comes from 
the following price surveys: 
— consumer goods and services, 
— non-consumer goods and services purchased 

for production and investment purposes, 
mainly 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 selected price survey regions. 

Annual prices have been calculated as the arith-
metic 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. 

2. Data on procurement prices concern aver-
age annual prices (computed as a quotient of 
value and quantity of each product) paid by eco-
nomic entities purchasing agricultural products 
directly from agricultural producers. 

3. Monthly reporting of agricultural correspon-
dents of the Central Statistical Office constitutes 
the source of information on prices of agricul-
tural products and livestock obtained by 
farmers in market-places. Average annual 
prices have been computed as the arithmetic 
mean of average monthly prices. 

 


