
Porównywane wskaźniki Udział % w kosztach
Miernik dla indeksu od 1 

lipca 
Miernik dla indeksu od 1 

stycznia
Źródło Zmiana Wpływ

Paliwo ( PAL)-
indeksowane miesięcznie 
w korekcie paliwowej

30%
Cena hurtowa oleju 
napędowego ON -

Ekodisel

Cena hurtowa oleju 
napędowego ON -

Ekodisel

www.orlen.pl /; 
www.lotos.pl/

N/D 0%

Zmiana Wynagrodzenia w 
sektorze przedsiębiorstw 

(ZW)
35%

Przeciętne miesięczne 
nominalne wynagrodzenie 

w sektorze 
przedsiębiorstw 

(porównanie średniej z 
pierwszych 3 miesięcy 

bieżącego roku i ostatnich 
3 miesięcy ubiegłego roku 

do średniej z okresu 
kwiecień-wrzesień roku 

poprzedniego)

Przeciętne miesięczne 
nominalne wynagrodzenie 

w sektorze 
przedsiębiorstw 

(porównanie średniej za 
miesiące kwiecień-

wrzesień roku 
poprzedzającego dzień 1 

stycznia do średniej z 
pierwszych 3 miesięcy  

roku poprzedzającego 1 
stycznia  i 3 ostatnich 

miesięcy roku 
poprzedniego)

https://stat. 
https://stat.gov.pl/wska

zniki-
makroekonomiczne/ *

7,91% 2,77%

Zmiana Wskaźnika Cen 
dóbr konsumpcyjnych ( 

ZWC)
35%

Wartość wskaźnika inflacji 
z marca danego roku w 

porównaniu do września 
roku poprzedniego

Wartość wskaźnika inflacji 
z września roku 

poprzedzającego 1 
stycznia  w porównaniu do 

marca roku 
poprzedzającego 1 

stycznia 

https://stat.gov.pl/obsz
ary-tematyczne/ceny-

handel/wskazniki-
cen/wskazniki-cen-
towarow-i-uslug-

konsumpcyjnych-pot-
inflacja-

/miesieczne-wskazniki-
cen-towarow-i-uslug-
konsumpcyjnych-od-

1982-roku/

7,90% 2,77%

Wskaźnik Indeksacji Cen ( WIC) 5,54%

*Plik: wybrane miesięczne  wskaźniki makroekonomiczne 1

Wskaźnik Indeksacji Cen – cykl półroczny

Przesyłki krajowe

Wskaźnik indeksacji od 01.07.2022

https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/miesieczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1982-roku/


Porównywane wskaźniki Udział % w kosztach
Miernik dla indeksu od 1 

lipca 
Miernik dla indeksu od 1 

stycznia
Źródło Zmiana Wpływ

Paliwo ( PAL)-
indeksowane miesięcznie 
w korekcie paliwowej

25%
Cena hurtowa oleju 
napędowego ON -

Ekodisel

Cena hurtowa oleju 
napędowego ON -

Ekodisel

www.orlen.pl /; 
www.lotos.pl/

N/D 0%

Zmiana Wynagrodzenia w 
sektorze przedsiębiorstw 

(ZW)
40%

Przeciętne miesięczne 
nominalne wynagrodzenie 

w sektorze 
przedsiębiorstw 

(porównanie średniej z 
pierwszych 3 miesięcy 

bieżącego roku i ostatnich 
3 miesięcy ubiegłego roku 

do średniej z okresu 
kwiecień-wrzesień roku 

poprzedniego)

Przeciętne miesięczne 
nominalne wynagrodzenie 

w sektorze 
przedsiębiorstw 

(porównanie średniej za 
miesiące kwiecień-

wrzesień roku 
poprzedzającego dzień 1 

stycznia do średniej z 
pierwszych 3 miesięcy  

roku poprzedzającego 1 
stycznia  i 3 ostatnich 

miesięcy roku 
poprzedniego)

https://stat. 
https://stat.gov.pl/wska

zniki-
makroekonomiczne/ *

7,91% 3,16%

Zmiana Wskaźnika Cen 
dóbr konsumpcyjnych ( 

ZWC)
35%

Wartość wskaźnika inflacji 
z marca danego roku w 

porównaniu do września 
roku poprzedniego

Wartość wskaźnika inflacji 
z września roku 

poprzedzającego 1 
stycznia  w porównaniu do 

marca roku 
poprzedzającego 1 

stycznia 

https://stat.gov.pl/obsz
ary-tematyczne/ceny-

handel/wskazniki-
cen/wskazniki-cen-
towarow-i-uslug-

konsumpcyjnych-pot-
inflacja-

/miesieczne-wskazniki-
cen-towarow-i-uslug-
konsumpcyjnych-od-

1982-roku/

7,90% 2,77%

Wskaźnik Indeksacji Cen ( WIC)
5,93%

*Plik: wybrane miesięczne  wskaźniki makroekonomiczne 2

Wskaźnik Indeksacji Cen – cykl półroczny

Przesyłki międzynarodowe 

Wskaźnik indeksacji od 01.07.2022

https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/miesieczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1982-roku/

